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Abstract 
The aim of the present dissertation is to investigate and discuss the political debate on female 

monarchs during the early modern era (principally circa 1600 to 1720), while specifically pro-

blematizing the relationship between rhetoric and practice. 

The study consists of three sections. The first comprises a study of regulations concerning 

female succession in the era, highlighting the relationship between the principles of gender and 

consanguinuity. The second section studies the debate both for and against female monarchs in 

general, analyzing the arguments presented by Swedish and English debatteurs and European 

legislators. The third section discusses the perception of female monarchs in practice. Here the 

focus is on Queens Christina (1632-54) and Ulrika Eleonora (1719-1720), who are both compa

red with each another and other reigning monarchs, primarily the English Queens Elizabeth I 

(1558-1603), Mary II (1689-94) and Anna Stuart (1702-14). This section is divided into four the

matic subsections: female monarchs in relation to ascension to the throne; education; war; and 

marriage. Furthermore, the opinions of Christina and Ulrika Eleonora themselves on female 

monarchs and female succession are discussed. 

This study has attempted to show that the question of the gender of the monarch has had 

significance for both the rhetoric and practice of female monarchy. It has been shown that the 

arguments used against female rulers have mainly concentrated on the principle of gender by 

labelling "female/feminine" as the negative polar opposite of "male/masculine". In contrast, the 

arguments used in favour of female monarchs have attempted to tone down the signficance of 

the fact that the monarch was a woman. Instead, the matter of the monarch's gender was discu

ssed in relation to other, more overriding principles for the monarchy as an institution, inclu

ding birth, dynastic continuity, royal distinctiveness, education, the preservation of order and 

legitimate succession to the throne. At the same time, this study has shown that traditionally 

female characteristics could also have a positive effect. One particular problem, both in rhetoric 

and practice, seems however to have been how and indeed if a female monarch could coordinate 

her role as sovreign with that of traditionally subordinate wife. 

Keywords: female rulers, early modern, authority, sovereignty, monarchy, political debate, 

gender, virtue, Queen Christina, Queen Ulrica Eleonora, kingship, queenship, female 

succession 



Kungen är en kvinna 

Retorik och praktik kring kvinnliga monarker 

under tidigmodern tid 

Karin Tegenborg Falkdalen 

Skrifter från institutionen för historiska studier 5 
Umeå universitet 



Institutionen för historiska studier 
Umeå universitet 
S-901 87 Umeå 

Tel 090-786 55 79 
Fax 090-786 76 67 

© Karin Tegenborg Falkdalen och Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 2003 
Tryck: Print & Media, Umeå universitet 2003:210073 

Omslagsbild: Drottning Elisabeth /, okänd konstnär, ca 1600, med tillstånd av 
National Portrait Gallery, London. 

Utformning och sättning: Anders Kjellberg 
ISSN 1651-0046 

ISBN 91-7305-412-7 



Förord 

INLEDNING 

Syfte 
Studiens relevans 
Avgränsningar och arbetssätt 

Avgränsning i tid 
Avgränsning i rum 
Definitioner 

Teoretiska perspektiv och begrepp 
Kön 
Makt och auktoritet 
"Monarkins grundvalar " 

Forskningsläge 
Forskning om kungamakten under tidigmodern tid 
Forskning om kungamakten ur ett genusperspektiv under tidigmodern tid 
Forskning om dygd under tidigmodern tid 
Forskning om stormaktstidens lärda miljöer 
Forskning om kvinnlig tronföljd och drottningrollen 
Forskning om Kristina och Ulrika Eleonora 

Disposition 
Källmaterial 
Noter 

DEL I: KVINNORNA OCH DEN ÄRFTLIGA MONARKIN 
"ath qvinne personer motte här icke komme" 
Sverige blir ett arvrike 
Ankedrottningarnas roll 
Den saliska lagen 
Regerande drottningar i en europeisk kontext 
Kvinnlig arvsrätt i Sverige 
Sammanfattande diskussion 
Noter 

DEL II: SKALL, KAN OCH BÛR KVINNOR HÄRSKA? 
Debattens olika karaktärer 
Den gode fursten 
Den gode fursten och den kvinnliga monarken 
Maktens analogier 
Kvinnan som mannens motsats 
Det monstruösa kvinnoregementet 
Kvinnor saknar "styrelsens verktyg" 
Exempel: De stridbara amasonerna 
Den kvinnliga monarken och tyrannen 
Exempel: Drottning Margareta - "Kung Byxlös" 
Om Gud är för henne vem kan då vara mot henne? 
Väljas eller ärvas 
Krigiska, kloka, fasansfulla och förskräckliga? 
Den regerande drottningen och hustrun 

9 

ii 

13 
13 
H 
H 
H 
15 
16 

16 

17 
18 

22 

23 
23 

24 
2-5 

2-5 
26 

27 
28 

30 

37 
37 

39 

40 

45 

48 

49 

53 

55 

62 

64 

68 

73 

75 

77 
78 
81 

82 

83 

85 

85 

87 

89 

91 



En drottnings två kroppar 96 
Sammanfattande diskussion 97 
Noter 100 

DEL III: DÖTTRARNA TRÄDA FRAM UTI REGEMENTET 114 

KVINNLIGA MONARKER OCH TRONTILLTRÄDE II4 

Ett tidigmodernt Europa: Exemplen Sverige och England 114 
Sin fars dotter 117 
Å ena sidan kung - å andra sidan kvinna 122 
Sin mors dotter 123 
Väljas men inte ärva 127 
Den kvinnliga monarken och dugligheten 129 
Varför Ulrika Eleonora och inte Karl Fredrik? 130 
En barnlös mor 132 
Nu är drottningarna Kristina och Ulrika Eleonora 
krönta till konungar 132 

KVINNLIGA MONARKER OCH UPPFOSTRAN I34 

Det som en ung prins bör veta 136 
Kristinas schema 137 
Kristinas uppfostran i förhållande till manliga monarkers 139 
Bättre än sitt kön och ålder 139 
"Utan några kunskaper i statsärenden" 141 

KVINNLIGA MONARKER OCH KRIG I42 

Ett militariserat hov 144 
Krigardrottningars dilemman 145 
Kristina och Ulrika Eleonora om kriget 147 

KVINNLIGA MONARKER OCH ÄKTENSKAP I5I 

Det kungliga äktenskapet och dess betydelse 151 
Kvinnlig arvsrätt förpliktar 152 
Monark och hustru 153 
Monark men inte hustru 157 
Hustru men inte monark 158 
Å ena sidan monark å andra sidan hustru 163 
Den goda hustrun 164 
Den farliga normbryterskan 165 

ULRIKA ELEONORA & KRISTINA OM ROLLEN SOM MONARK OCH 
KVINNLIG TRONFÖLJD 168 

Noter 174 

AVSLUTANDE DISKUSSION 196 
Kristina, Ulrika Eleonora och sen då? 201 
Noter 205 

SUMMARY 207 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 212 



Förord 

Det var inte utan fjärilar i magen som jag påbörjade min forskarutbildning. Mitt ämne 

som vagt definierat skulle handla om monarkin som institution var nytt och frågan 

var hur det skulle passa in i institutionens forskningsprofil. Men mina "farhågor" kom 

på skam, jag har upplevt ett stort intresse och engagemang för mitt ämnesval. Jag in

ledde min forskarutbildning i samband med att institutionen för Historiska studier bil

dades genom sammanslagningen av idéhistoria och historia i januari 1999. Det har 

inneburit att jag haft möjlighet att regelbundet delta i två av institutionens seminarier, 

det högre seminariet i idéhistoria och det äldrehistoriska seminariet. Mina texter har 

ventilerats, diskuterats och kommenterats och jag upplever att seminarieklimaten har 

varit öppna och positiva. Jag har fått både "historiska" och "idéhistoriska" synpunkter 

på mina texter, vilket förhoppningsvis även avspeglas i avhandlingen. Sammanslag

ningen har också inneburit att jag haft två handledare; en från vardera ämne. Min hu

vudhandledare har varit idéhistoriken Åsa Bergenheim och min biträdande 

handledare har varit historikern Svante Norrhem. Jag vill tacka er för att ni har varit 

goda läsare, ni har noggrant och ambitiöst läst allt från utkast till färdigt manus. Ni 

har bidragit med konstruktiva synpunkter under hela skrivprocessen och sett möjlig

heterna i mina många gånger halvfärdiga texter. Tack Åsa för din övertygelse om att 

detta ska gå vägen och för att du har ställt upp. Med Svante delar jag också intresset 

för kungar och drottningar i största allmänhet, det har lett till givande och trevliga 

samtal även utanför själva arbetet med avhandlingen. 

Jag vill också rikta ett tack till alla som ställt upp, ofta med kort varsel, och läst 

och kommit med värdefulla synpunkter: Lena Berggren, Petra Ramatalo, Erland Må-

rald, Åsa Andersson och Maria Göransdotter, som dessutom ställde upp extra i det ab

soluta slutskedet. Ett extra tack till Åsa Karlsson Sjögren som har läst texten i sin 

helhet och kommit med viktiga och kloka synpunkter. Likaså vill jag rikta ett varmt 

tack till kollegan, vännen och rumskamraten Gunnela Ivanov. Du har ställt upp och 

hjälpt mig många gånger med allt ifrån korrekturläsning och översättning till över
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nattning. Åsa, Åsa, Maria, Petra och Gunnela vill jag också tacka särskilt för upp

muntran och stöd i största allmänhet. En mycket värdefull hjälp har jag fatt från 

latinläraren Stina Jakobsson, som granskat mina översättningar från latin till svenska 

och inte minst hjälpt till när jag själv kört fast. Din entusiasm har gjort mig inspirerad 

att ta itu med latinstudierna igen. Jag vill också särskilt tacka Jonas Liliequist som opp

onerade på mitt slutmanus och generöst delat med sig av både sin kunskap och litte

raturtips samt ställt sin egen forskning och excerpter till mitt förfogande. Peter 

Lindström har hjälpt mig med svårtydda handskrifter och Pär Eliasson har ställt upp 

med sina kunskaper i tyska. Tack! Ett tack också till Anders Kjellberg för allt arbete 

du lagt ner på avhandlingens formgivning. 

Jag vill också tacka Kungliga Patriotiska Sällskapet för ett generöst bidrag som 

har gjort det möjligt att publicera bilder i avhandlingen. 

Slutligen vill jag rikta ett kärleksfullt tack till min man Roland som alltid har 

trott på mig, uppmuntrat och ställt upp inte bara under min forskarutbildning. 

Till alla el cor vill jag bara säga, nu är jag snart tillbaka... 

Umeå i mars 2003 
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INLEDNING 

INLEDNING 

Det är en sak jag inte förstår: Varför är kungen emot kvinnlig tronföljd? 
För att jag tror att det är en svår situation för en kvinna att vara monark. Det 
är inte lätt. 
Varför är det svårare än för en man? 
Först och främst försvinner den manliga ärftliga familjelinjen. Ätten splittras. 
I dag kan man visserligen ta vilka namn som helst, men den äkta linjen för
svinner. 
Skulle prins Carl Philip vara en bättre regent än kronprinsessan Victoria, just för 
att han är man? 
Nej, men jag tror att det är lättare för en man i den ställningen. Kvinnor kan 
klara det jättebra, det ser vi goda exempel på i Europa, både i Danmark och 
Holland. Drottning Margrethe, min kära kusin, är ju strålande! Hon har verk
ligen alla talanger. Men samtidigt är det inte lätt för henne. Det är en svår 
position. 
Så Carl Philip skulle vara en bättre regent än kronprinsessan Victoria? 

Jag vill inte uttrycka det som bättre eller sämre...Kronprinsessan blir en 
utmärkt drottning, hon gör redân ett fantastiskt arbete. Men det är många 
situationer där man reser och representerar som blir väldigt jobbiga för en 
kvinna. Dessutom föddes Carl Philip som kronprins, det får vi inte glömma. 
Successionsordningen var inte ändrad och han var kronprins i åtta månader. 
Sen ändrade man på det. 
Hade kungen önskat att Carl Philip förblivit kronprins? 
Ja, han var ju det! Det är konstigt med retroaktiva grundlagar. 
Hade kronprinsessan Victoria varit lyckligare om hon sluppit? 
[ . . . ]  De t  är  e n  hypote t i sk  f råga ,  men . . . ( s i t t e r  ty s t )  
Ni blev överkörd av regeringen... 
Ja. Vi diskuterade frågan från olika utgångspunkter.1 

Citatet är hämtat från en intervju år 1996 med vår nuvarande kung, Carl XVI Gustaf. 

En av frågorna kungen fick vid intervjutillfället var hur han ställde sig till kvinnliga 

monarker. Om vi bortser från att kungen är besviken över att den nya successionsord

ningen hade en retroaktiv verkan, kvarstår flera intressanta iakttagelser. Det jag när

mast tänker på är åsikterna om att en kvinnlig monark medför att den "manliga 
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ärftliga familjelinjen" bryts och att det skulle vara svårare för en kvinna än en man att 

vara monark. Visserligen har kungen en poäng i att en drottning innebär ett brott mot 

en manlig linje av monarker. Men går det inte att anlägga ett omvänt perspektiv på 

frågan? Utgör inte en kvinnlig monark snarare en länk som faktiskt upprätthåller den 

ärftliga familjelinjen och därmed den dynastiska kontinuiteten? Ar det helt omöjligt 

att bortse från att monarken är en kvinna och inte en man - vilken betydelse har mo

narkens kön? Kungens svar väcker frågor som också ställdes under tidigmodern tid. 

Frågan om kvinnliga monarker och kvinnlig tronföljd har alltså på nytt aktualitet 

med tanke på att vår nästa monark, Victoria, är kvinna. Därmed blir hon den tredje 

regerande drottningen efter Kristina och Ulrika Eleonora sedan Sverige blev en ärftlig 

monarki under Gustav Vasas regering. Två principer som varit vägledande för ärftlig 

tronföljd har fram till nu varit kön och släktskap. De bestämmelser som reglerade 

kvinnlig arvsrätt under 1600-talet i Sverige gör i motsats till idag en tydlig skillnad 

mellan könen. Nu ärver äldsta barn oavsett kön tronen, då kunde en kvinna komma 

ifråga först när samtliga manliga arvsberättigade linjer hade utslocknat.2 Principen om 

släktskap är fortfarande densamma. Det är blodsbandet till ättens huvudman som är 

avgörande för vem som blir monark. En annan gemensam nämnare som förenar över 

tid är att kvinnlig tronföljd medför större möjligheter att upprätthålla kontinuiteten i 

tronföljden och därmed en ärftlig monarki. 

Kristina och Ulrika Eleonora var ur ett europeiskt perspektiv inte unika som 

kvinnliga monarker under tidigmodern tid. Det var också en anledning till att frågan 

började debatteras. En av de drottningar som då regerade var Elisabeth I. Det är också 

hon som är avbildad på avhandlingens omslag. Elisabeth I får symbolisera min ambi

tion att placera debatten om kvinnliga monarker i en europeisk kontext. Det var också 

i England som debatten tog fart vid mitten av 1500-talet. Var det verkligen rätt att en 

kvinna, som enligt både Gud, naturen, lagen och traditionen skulle vara den under

ordnade parten, styrde ett rike? Hur skulle ett giftermål påverka hennes auktoritet som 

monark? Vilka blev följderna om hon inte gifte sig? Kunde en kvinna vara lika duglig 

som en man på att regera? Kunde en kvinnlig monark svara mot idealbilden av den 

gode monarken? När hade "kön" betydelse för en kvinnlig monarks legitimitet? Var 

till exempel börden och blodsbandet viktigare än hennes kön? Vad hade en kvinnlig 

monark för betydelse i relation till synen på makten och auktoriteten som manlig och 

tillhörande männen?3 Det är om dessa frågor och deras svar som denna avhandling ska 

handla. 
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Syfte 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och diskutera den politiska debat

ten om kvinnliga monarker under tidigmodern tid. På så vis önskar jag dels belysa sy

nen på den kvinnliga monarken i förhållande till idealbilden av den gode monarken, 

dels tydliggöra komplexiteten i centrala begrepp för monarkin som institution. Två 

regerande drottningar står i fokus för studien, Kristina (1632-1654) och Ulrika Eleo

nora (1719-1720). 

Två övergripande frågeställningar som löper genom studien är: Vilka problem 

respektive möjligheter förbands med en kvinnlig monark? Hur har en kvinnlig mo

nark berättigats respektive kritiserats? För att mitt syfte ska uppfyllas är det framförallt 

två uppgifter som ska genomföras. Den första är att studera och problematisera rela

tionen mellan retorik och praktik kring kvinnliga monarker. Hur argumenterade man 

å ena sidan för och mot en kvinnlig monark och hur förhöll man sig å andra sidan till 

henne i det praktiska livet där frågor som rörde de specifika drottningarna behandla

des? För att ge ytterligare perspektiv på frågan kommer Kristina och Ulrika Eleonora 

diskuteras både i förhållande till varandra och till regerande drottningar i deras samtid. 

Det andra är att anlägga ett genusperspektiv på debatten, då de svar som ges sät

ter fokus på relationen mellan män och kvinnor samt föreställningar om manligt och 

kvinnligt under perioden. På så vis önskar jag tydliggöra innebörden i och rangord

ningen mellan centrala begrepp för monarkin som institution. 

Studiens relevans 

Monarkins fortlevnad är ett aktuellt ämne med lång historisk tradition. Den svenska 

monarkin är en av de äldsta institutionerna i vårt samhälle. Idag har monarken, till 

skillnad från de flesta av sina företrädare, visserligen inte någon formell politisk makt. 

Däremot innehar han auktoritet genom sitt symbolvärde. De senaste årens olika opi

nionsmätningar visar att kungahuset är en av de institutioner som åtnjuter störst för

troende hos allmänheten. Det svenska kungahuset förbinds med värden som 

tradition, kontinuitet, ceremonier och nationell identitet.4 Trots det granskas inte 

kungahuset på samma sätt som andra institutioner i det svenska samhället utan det är 

mer fråga om ytliga "galareportage". 

Frågan om monarkins fortlevnad har dock på senare tid börjat debatterats, en av 

anledningarna är sannolikt att flera av de kungliga gifter sig med "vanliga" människor, 

som inte är av kunglig börd. En fråga som diskuterats är vad det är för mening med 

att ha kungahus som har blivit för "folkligt" och därmed förlorat sin kungliga "mys

tik" och distans?5 Det har också bidragit till att frågan om republik på nytt dammats 

av, även om det inte finns något större folkligt stöd för frågan. Den svenska allmän
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heten vill ha kvar sitt kungahus och monarkin som institution.6 En av de viktigaste 

principerna för monarkin är att kronan går i arv. En ärftlig tronföljd är en garant för 

"statsrättslig kontinuitet". Den fråga som ställts har varit huruvida det är rätt att ett 

ämbete ärvs istället för tillsätts på meriter och kompetens. Är ärftlighetsprincipen för

enlig med ett demokratiskt samhälle?7 Här kan min studie om kvinnliga monarker 

och kvinnlig tronföljd belysa debatt och frågeställningar i vår egen samtid, särskilt 

med tanke på att vår nästa monark blir en kvinna. 

Avgränsningar och arbetssätt 

Avgränsning i tid 

Avhandlingens övergripande kronologi löper från 1544 till 1720 med särskild tonvikt 

på perioden mellan ca 1600 och 1720. Det är framförallt två skäl som har varit avgö

rande för studiens huvudsakliga tidsramar. Det ena är att Sverige hade två kvinnliga 

monarker under perioden. Det andra är att kvinnor under perioden, med undantag 

för åren 1650-1683 och från år 1719, innehade arvsrätt till den svenska tronen. Dessut

om fanns det flera regerande drottningar som var samtida eller nära i tid med både 

Kristina och Ulrika Eleonora. 

I avhandlingens första del utgår jag från år 1544, det år Sverige blev en ärftlig mo

narki, och löper fram till sekelskiftet 1700. Avhandlingens andra del löper från ca 1550 

fram till ca 1740. Indelningen är motiverad av ambitionen att ringa in de idéer som 

var i omlopp om kvinnliga monarker under Kristinas och Ulrika Eleonoras regeringar. 

Tonvikten ligger dock på den tidigare stormaktstiden och Kristinas regering. Avhand

lingens tredje del utgår framförallt från deras tid som regerande drottningar, Kristina, 

1632-1654 och då särskilt tiden fram till kröningen år 1650, och Ulrika Eleonora, 1719-

1720. 

Avgränsning i rum 

Avhandlingens kärna utgörs av de frågor som behandlas i relation till regerande drott

ningar. Jag använder mig närmast av Kristina och Ulrika Eleonora som exempel på 

hur debatten kom till uttryck i praktiken, det vill säga i det praktiska livet?8 Min avsikt 

är också att jämföra Kristina och Ulrika Eleonora både med varandra och med rege

rande drottningar i deras samtid. Mig veterligt har inte det gjorts i någon större ut

sträckning tidigare. Det är också i relation till rollen som kvinnlig monark som frågor 

om trontillträde, uppfostran, krig och äktenskap diskuteras. Min avsikt är inte att göra 

H 



INLEDNING 

en begreppshistorisk utredning av de argument som formulerades utan att redogöra 

för och analysera den debatt där dessa argument var centrala. 

Den bild av kvinnliga monarker som diskuteras i avhandlingen kan inte betrak

tas som hela folkets syn utan det är i första hand fråga om de högre samhällsståndens 

(adel och råd) och den lärda världens syn. Jag menar att det också var dessa grupper 

som kan antas ha haft mest inflytande över hur problematiken kring en kvinnlig mo

nark skulle hanteras. 

Definitioner 

Hur argumenterade man för och mot kvinnliga monarker? På vilka sätt använde sig 

de regerande drottningarna och deras omgivning av olika argument för att föra fram 

sitt budskap? 

Ordet retorik betyder "talandets konst" och inbegriper både att tala väl och att 

tala övertygande. Inom retorikforskningen studeras i vid mening hur människan an

vänder sig av olika symboler, såsom ord, bilder, gester för att övertyga och tala till var

andra. För att övertyga krävs argument, och det är studiet av dessa som står i fokus för 

denna avhandling.9 Argumenten måste i sin tur anpassas till rådande normer, ideal 

och konventioner för att talaren/skribenten inte skall stöta sig med sin "publik". Lit-

teraturvetaren Kurt Johannesson diskuterar i sammanhanget begreppet "decorum", 

som kan översättas med "det passande", och innehåller "de allmänt accepterade nor

mer, konventioner och ideal som en talare måste anpassa sig efter i sitt eget tal och 

uppträdande för att inte väcka åhörarnas ovilja och anstöt och förlora sitt medborger

liga anseende."10 

Centralt i avhandlingen är begreppet "debatt" och det är därför nödvändigt att 

redovisa hur jag tolkar och använder detta begrepp. I "debatt" inbegriper jag de olika 

inlägg som av olika aktörer gjordes i frågan om kvinnliga monarker. Aktörernas inlägg 

kan ses som svar och reaktioner på eller kommentarer till varandras inlägg - även om 

det kunde skilja år emellan. Det kan också vara fråga om att en och samma person prö

vade argument för och mot kvinnliga monarker i en och samma skrift. Ett annat ex

empel är de protokollförda överläggningar som fördes av råd och ständer kring 

specifika frågor kopplade till de olika drottningarna. Den debatt jag studerar sträcker 

sig också över en längre tidsperiod. Även om undantag finns avgjordes frågan sällan 

vid ett och samma tillfälle. Med debatt menar jag alltså närmast ett förlopp där olika 

idéer och argument formuleras och uttalas. Med denna definition innefattas i begrep

pet "debatt" såväl böcker, mindre skrifter, utredningar och dissertationer som proto

kollförda diskussioner där olika aspekter av frågan behandlades. Däremot var dåtidens 

"debattörer" inte alltid själva medvetna om att de deltog i en debatt, utan de är av mig 

inordnade i ett specifikt sammanhang där deras argument jämförs. "Debatten" är allt
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så en efterhandskonstruktion. Jag finner det likafullt motiverat att använda begreppet 

"debatt", då deltagarna dels behandlade frågan om kvinnliga monarker, dels var mer 

eller mindre påtagligt influerade av varandra. Med detta tillvägagångssätt önskar jag 

både klarlägga de argument som formulerades och visa på frågans sammansatta karak

tär.11 

Min utgångspunkt är att monarkin är att betrakta som en institution. En insti

tution har flera utmärkande drag. Den har i de flesta fall en lång historia och har ut

vecklats under en längre tidsperiod. Den innehåller normer, konventioner och förser 

individen med regler för lämpligt respektive olämpligt uppträdande. Till en institu

tion kan också höra byggnader och kommunikationssystem. Även ceremonier och ri

tualer som understryker institutionens olika värden är vanliga. En institution kan 

regleras i lag men också i form av traditioner och sedvänjor. En institution "standar

diserar beteenden och överför sedvänjor mellan generationer och är därmed av stor be

tydelse för den sociala ordningen."12 

För att försöka tydliggöra innebörden i begrepp som "kung" och "drottning" 

kommer jag i det följande i första hand att använda mig av "monark", som till skillnad 

från "kung" och "drottning" inte kopplas ihop med ett specifikt kön och till föreställ

ningar om manligt och kvinnligt. Jag använder mig av termen "kvinnlig monark" för 

att särskilja en drottning som regerade i sin egen rätt från en drottning som enbart var 

gift med en kung. "Kvinnlig regent" använder jag som benämning på en drottning 

som regerade för en omyndig tronföljares räkning eller i kungs ställe. Med beteckning

en "regerande drottning" inbegriper jag både en kvinnlig monark och regent. Denna 

beteckning har jag valt för att i möjligaste mån skapa variation i texten. Det är svårt 

att vara helt konsekvent i benämningarna av drottningarna bland annat av stilistiska 

skäl. I de avsnitt som behandlar Kristina och Ulrika Eleonora använder jag ibland till 

exempel termen "drottning Kristina", då det skulle bli för tungrott att skriva "den 

kvinnliga monarken Kristina". 

Jag har också i möjligaste mån försvenskat stavningen av namnen på de kungar 

och drottningar som förekommer i texten. 

Teoretiska perspektiv och begrepp 

Kön 

Jag har tidigare förklarat att min avsikt är att anlägga ett genusperspektiv i min studie. 

Det finns ingen entydig definition av "kön" och "genus", och hur de ska relateras till 

varandra. En del väljer att använda enbart ett av begreppen medan andra använder 

"kön" och "genus" parallellt med varandra.13 Mitt genusperspektiv har som utgångs
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punkt att det finns en hierarkisk relation mellan man/manligt och kvinna/kvinnligt, 

där mannen/manligt på ett övergripande plan uppfattas som norm och överordnad 

kvinnan/kvinnligt. 

En av de forskare som haft stort inflytande på svenska historiker är Joan Scott. 

Hennes utgångspunkt är att relationen mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt är 

uttryck för ett maktförhållande och ett grundläggande element i sociala relationer. 

Dessa maktrelationer uttrycks- och kan studeras på fyra sinsemellan förbundna och 

samverkande nivåer.14 På den symboliska nivån återfinns motsägelsefulla symboler och 

myter, till exempel skapelseberättelsen, och Eva och jungfru Maria som urtyper för 

kvinnan och hennes natur. På den normativa nivån, ges normer för hur symbolerna 

ska tolkas och den innebörd de skall ges. Symbolerna uttolkas i normativa texter som 

till exempel religiösa traktat, avhandlingar och lagtexter. Den tredje nivån, den insti

tutionella, består av olika politiska och sociala institutioner och organisationer. Den 

fjärde nivån utgörs av den subjektiva identiteten. Enligt Scott bör historiker i analysen 

bland annat ställa sig frågan om hur relationen ser ut mellan de fyra nivåerna, vilka 

symboler som åberopas, hur de används och i vilka sammanhang de kommer till ut

tryck. Detta är något jag har valt att ta fasta på i denna studie, även om jag inte ge

nomgående och fullt ut tillämpar Scotts analysmodell och begrepp. Däremot har jag 

försökt att ta hänsyn till de fyra nivåerna i min studie. Min ambition är också, framför 

allt i avhandlingens andra del, att uppmärksamma vilken innebörd symbolerna ges 

och hur de kunde användas för och mot en kvinnlig monark och vad det skapar för 

innebörd åt man/manligt, kvinna/kvinnligt. I diskussionen av sin genusteori ger Scott 

också en del exempel som berör min egen forskning, bland annat uppmärksammas att 

både kvinnliga och manliga monarker kunde betygsättas genom att tillskrivas typiskt 

manliga och kvinnliga egenskaper.15 Genom detta perspektiv vill jag studera hur upp

fattningar om manligt och kvinnligt kunde användas för att rättfärdiga eller kritisera 

en monark och för att utröna förhållandet mellan överhet och undersåtar som också 

kan uttryckas i termer av män/manligt, kvinnor/kvinnligt. 

Makt och auktoritet 

Också "makt" är både ett luddigt och mångtydigt begrepp som är flitigt diskuterat i 

forskningen. Hur ska man hitta en definition som synliggör kvinnors olika förutsätt

ningar att inneha auktoritet och utöva makt trots att kvinnan generellt sett var under

ordnad mannen?16 Frågeställningen är central med tanke på att avhandlingen 

behandlar en kvinnlig elit, regerande drottningar. Å ena sidan var drottningen som 

kvinna bunden av de normer som reglerade kvinnors villkor, å andra sidan kunde hon 

i kraft av sin ställning sätta sig över en del av dessa begränsningar.17 Kvinnors maktut

övande kan diskuteras i begreppspar såsom formell-informell makt, formell-reell 
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makt, makt-inflytande, auktoritet och makt. I denna studie är jag primärt intresserad 

av frågan om kvinnliga monarkers auktoritet. Jag kommer därför i avhandlingen att 

pröva att använda mig av de begreppspar som historikern Kekke Stadin har utarbetat 

med Merry E. Wiesners begrepp "power" och "authority" som grund. Dessa begrepp 

menar jag kan användas för att åskådliggöra maktförhållanden och belysa relationen 

mellan retorik och praktik kring kvinnliga monarker.18 

Stadin definierar makt som "förmågan att i en social relation vinna gehör för sina 

intressen, idéer och mål", medan auktoritet kan beskrivas som "rätten att agera för 

dessa". Auktoritet kan vidare delas in i en legal auktoritet och en socialt accepterad, le

gitim auktoritet. Den första innefattar "den rätt att agera för sina intressen, som tiller-

känns kvinnorna i lagar, förordningar, religiösa regler och liknande" medan den andra 

handlar om "den auktoritet som vid en viss tidpunkt accepterades i samhället eller i 

en del av samhället, i praxis". En legal auktoritet kan alltså förstås som en formellt 

sanktionerad auktoritet medan en socialt accepterad, legitim auktoritet är den aukto

ritet som personer innehar/tillskrivs i praxis.19 Stadin påpekar också två viktiga förut

sättningar för auktoritetsbegreppet. Auktoritet är både något som kan innehas och är 

nära förbundet med legitimitet.20 

Att enbart fokusera på "kön" i en studie av kvinnliga monarker kan bidra till att 

andra viktiga faktorer såsom börd och ståndstillhörighet hamnar i skymundan.21 Här 

är Eva Österbergs konstaterande om kvinnors situation under 1600-talet klargörande: 

Medan det för en forskare på 1990-talet är naturligt att tala om makt, kön, 
identitet eller offentligt/privat, var 1600-talets kvinnor nog mer hemtama med 
begrepp som Gud, ära, dygd, börd, roll och hushåll22 

För att i möjligaste mån ta hänsyn till detta kommer jag i avhandlingen även att an

vända mig av begreppen "patriarkalism", "kunglig särart" och "dynastisk kontinuitet" 

som jag också betraktar som tre av monarkins grundvalar. I det följande ska några per

spektiv på begreppen, som i studien kommer att användas som analytiska kategorier, 

att lyftas fram. 

"Monarkins grundvalar" 

I "patriarkalism" inbegrips vanligen tre element, olikhet, ömsesidighet och helhet. 

Dessa element skulle vara utmärkande för relationerna på samhällets olika nivåer. En 

patriarkalisk relation baseras på en rangordning och åtskillnad mellan överhet och un

dersåtar. Förhållandet bygger på och bekräftas av ömsesidiga rättigheter och förplik

telser vilka utgör ett sammanhållande element i en hierarkisk samhällsordning. Den 

överordnade har vidare ett övergripande ansvar för den underordnades hela liv och 
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verksamhet. Den var också nära förbunden med treståndsläran.23 Patriarkalism var 

inte heller statisk utan kunde fylla skilda behov.24 

Gordon J. Schochet har identifierat olika typer av patriarkalism där den "mora

liska" och "ideologiska" kan användas för att belysa dess innebörd. En moralisk patri

arkalism innebär att statsmakten kan ställa krav på lydnad genom att åberopa att 

makten ursprungligen tillhört fäderna. Det var en föreställning som kunde förbindas 

med Adam, Noa och de bibliska patriarkerna som innehaft en kungs ställning över 

sina underlydande. Detta synsätt gav också stöd åt kungamaktens enväldesanspråk då 

det var Gud som redan i skapelsen hade upprättat en absolut monarki. Det inrymmer 

också uppfattningen att samhället och politiska institutioner fanns redan vid skapel

sen, och alltså inte var resultatet av ett kontrakt mellan härskare och undersåtar. På så 

vis blir faderns makt normerande för både hushållet och den politiska sfären. En "ide

ologisk patriarkalism" innebar att föräldraskaps- och fadersmetaforen användes för att 

beskriva olika typer av auktoritet. Den förbands närmast med en upprätthållen ord

ning. Det gav också möjligheter att diskutera förhållandet mellan överhet och under

såtar med hjälp av det fjärde budordets förpliktande kärlek mellan föräldrar och 

barn.25 Om överheten beskrevs som föräldrar liknades undersåtarna i gengäld vid 

barn. Det inrymmer samtidigt uppfattningen att undersåtarna inte kunde ta ansvar 

för sina egna liv, då de styrdes av sina affekter. Följaktligen var de beroende av sina 

föräldrars, överhetens, omsorg och omdöme.26 En personlig och "nära" relation mel

lan parterna gjorde det svårare för den underordnade att bryta sig ur den hierarkiska 

relationen.27 Historikern Patrick Simon har uppmärksammat att liknelsen mellan 

kungen och en far skapar en känsla av närhet och har en konkret innebörd; som fader 

är kungen inte längre ouppnåelig för sina undersåtar. Liksom familjefadern ska sörja 

för hushållets medlemmar ska kungen sörja för sina undersåtar som i sin tur ska vara 

trogna, lojala och ödmjuka.28 

Relaterad till patriarkalism är också ett patrilinjärt släktbegrepp som innebär att 

släkten räknas enbart på manssidan utifrån en gemensam förfader. Det var ett begrepp 

som kom att vinna alltmer inflytande under 1500-talet.29 

Bland annat har historikerna Eva Österberg och Kekke Stadin uppmärksammat 

att patriarkalismen kunde å ena sidan användas för att motivera kvinnans underord

nade ställning och å andra sidan ge kvinnan en viss auktoritet i rollen som hustru, mor 

och husmor. De uppmärksammar också att den innehöll ett inslag av ömsesidighet 

och komplementaritet mellan både kön och stånd. Patriarkalismen var också "under

ordnad - eller inflätad i - andra styrande resonemang i tiden".30 Utifrån detta kan en 

kvinnlig monark diskuteras som å ena sidan underordnad i relation till sitt kön och å 

andra sidan som överordnad i förhållande till sin ställning som monark och politisk 

överhet. Det kan också ses som ett uttryck för att börden var överordnad kategorin 

kön för en kvinnlig monark.31 
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Antropologen Anton Blok bidrar med ett perspektiv som kan kopplas till frågan 

om en patriarkalisk ideologi och en hierarkisk relation mellan män och kvinnor. Han 

har uppmärksammat svårigheten för en kvinnlig monark att förena rollen som hustru 

med rollen som suverän. Han ställer därför frågan om varför kvinnliga ledare så ofta 

är ensamstående; ogifta eller änkor, och om de är gifta varför maken är utan politisk 

betydelse och obetydlig?32 I sin studie anlägger han ett brett geografiskt och historiskt 

perspektiv som löper mellan afrikanska stamsamhällen, kinesiska kejsarinnor till da

gens drottningar i Holland, Danmark och England. Bloks utgångspunkt är att det 

finns ett generellt mönster, en struktur, som förenar kvinnliga härskare över tid och 

rum. En drottning är för sin politiska framgång beroende av makens, eller annan man

lig närstående, frånvaro om än på ett symboliskt plan. Det är drottningen som är den 

överordnade parten och maken hennes underordnade.33 Genom att uppträda som 

jungfru, "virago" eller änka kunde en regerande drottning upprätthålla sin auktoritet. 

Är drottningen gift byter hon roll med sin man. Det blir hon som förbinds med egen

skaper som traditionellt förknippas med män/manligt medan maken förbinds med 

egenskaper som av tradition förbinds med kvinnor/kvinnligt. Det handlar om att 

drottningen tonar ned rollen som hustru och mor då dessa kopplas ihop med familjen 

och inte den politiska sfären. Det behöver dock inte utesluta att en drottning kunde 

göra anspråk på ett symboliskt moderskap.34 De ombytta rollerna snarare befäste än 

upphävde en hierarkisk ordning mellan män och kvinnor. Det är först när en drott

ning kan regera utan att använda sig av typiskt manliga egenskaper som ordningen 

mellan män och kvinnor kan bli mer jämbördig.35 Blok menar att en drottnings poli

tiska framgång inte i första hand beror på hennes relation till en man utan hur hon 

förhåller sig till typiskt manliga egenskaper och manlighet. En gemensam nämnare är 

även att regerande drottningar, i olika hög grad, ses och behandlas som män.36 

Det är ett perspektiv som kan utvecklas ytterligare med hjälp av det resonemang 

historikern Olga Fradenburg för i antologin Women and Sovereignty. Hon menar att 

det å ena sidan finns ett renodlat manligt respektive kvinnligt ideal och å andra sidan 

finns en viss flexibilitet i hur typiskt manliga och kvinnliga egenskaper används. En 

härskare, oavsett om denne till sin biologi kan definieras som man eller kvinna, är allt

så varken helt manlig eller kvinnlig. Som jag förstått Fradenburgs resonemang möjlig

gör det alltså för en kvinnlig monark att använda sig av typiskt manliga respektive 

kvinnliga egenskaper för att befästa sin ställning. Fradenburg tillämpar begreppsparet 

"heterogenitet" och "homogenitet" för att belysa denna process. Det första handlar 

om att härskaren för att motivera sin ställning som unik behöver skapa åtskillnad och 

framstå som annorlunda och bättre än undersåten. Det andra handlar om att monar

ken ska vara lik och inte avvikande från sina undersåtar.37 Jag kommer inte själv att 

använda mig av just dessa begreppspar i min analys, men begreppen är intressanta för 

frågan om kvinnliga monarkers legitimitet. 

20 



INLEDNING 

Ambitionen att framstå som unik kan ses som ett utslag om föreställningen om 

en kunglig särart, som är den andra av grundvalarna som studeras i denna avhandling. 

I begreppet "kunglig särart" inbegriper jag föreställningar om att de kungliga skulle 

vara av en särskild beskaffenhet, vilken särskiljer dem från icke-kungliga. Det är före

ställningar som dels kan kopplas till den kungliga börden, dels till rollen som monark. 

En vanlig uppfattning var också att dygderna gick i arv, vilket sätter fokus på det kung

liga släktbandet. Dygderna skulle också komma till uttryck i monarkens regering och 

uppträdande. En monark skulle föregå med gott exempel och vara ett moraliskt före

döme för sina undersåtar.38 Föreställningen om en "kunglig särart" kunde även under

byggas med hjälp av teokratiska idéer, där en central komponent var att monarken fått 

sin makt av Gud och var Guds ställföreträdare i riket.39 

Det är ett resonemang som går att utveckla vidare med hjälp av föreställningen 

om "kungens två kroppar" som innehåller både mänskliga och sakrala element. Läran 

om "kungens två kroppar" var en utveckling av idén om kyrkans mystiska kropp, cor

pus ecclesiae mysticum som under medeltiden kom att övertas av den världsliga makten 

och omvandlas till föreställningen om samhällets mystiska kropp, corpus reipublicae 

mysticum. Ur denna föreställning utvecklades sedan teorin om kungens två kroppar 

där innebörden var att monarken hade en politisk kropp, "body politic", och en indi

viduell kropp, "body natural". De två kropparna uppfattades som en enhet där den 

politiska kroppen var den överordnade. Den var också evig och utan jordiska svaghe

ter. Det var kungens individuella kropp som drabbades av sjukdomar, åldrades och 

avled. Den var en tillfällig innehavare av ämbetet och när denne dog överfördes den 

politiska kroppen till en ny individuell kropp, kungens efterträdare. Det är också den

na tankefigur som givit upphov till utropet: "Konungen är död - leve konungen." 

Idén kom att fa störst genomslag i England och Frankrike, det var också i dessa länder 

som kungarna genom handpåläggning ansågs kunna bota "skrofler". Däremot hade 

läran om de två kropparna mindre inflytande i Skandinavien.40 

Läran om kungens två kroppar var inte heller oomstridd och allmänt omfattad 

utan kunde ges olika innebörder. Den kunde också användas av en kvinnlig monark. 

Under Elisabeth I:s regering kom föreställningen att omvandlas till "drottningens två 

kroppar". Det innebar att drottningens politiska kropp presenterades som manlig och 

fylldes med manliga egenskaper och att hennes individuella, fysiska kropp förbands 

med kvinnliga egenskaper och med hennes kvinnliga kön.41 Jag kommer därför att an

vända mig av "drottningens två kroppar" som en analytisk kategori i denna studie, då 

den dels kan kopplas till föreställningen om en kunglig särart, dels kan användas för 

att tydliggöra relationen mellan manligt och kvinnligt i bilden av en kvinnlig monark. 

Uppdelningen av monarkämbetet i en politisk och individuell kropp innebar 

också att kungamaktens anspråk på kontinuitet underströks. En kung skulle för att 

anses vara en legitim härskare å ena sidan vara av kunglig börd och å andra sidan helst 
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ha både en far och farfar som varit regenter före honom, det vill säga vara en kung i 

minst tredje led.42 Det uppmärksammar också den dynastiska kontinuiteten, som är 

den tredje av grundvalarna i denna studie. Kontinuitet är nära förknippad med upp

rätthållande av makten, av ordning och stabilitet i tillvaron. Med en ärftlig tronföljd 

överbryggas interregnum och dynastins fortsatta maktinnehav säkerställs.43 

Forskningsläge 

I denna redogörelse kommer jag framförallt att ta upp forskning som har haft relevans 

för denna studie. Jag vill i sammanhanget påpeka att den inte gör anspråk på att vara 

heltäckande. 

Forskning om kvinnors situation under tidigmodern tid är ett stort och omfattande 

fält i såväl internationell som svensk forskning. En omdiskuterad fråga bland histori

ker är hur framväxten av de starka centralmakterna kom att påverka kvinnornas situ

ation. En vanlig tes inom framförallt den internationella forskningen är den så kallade 

"försämringstesen" som har som utgångspunkt att kvinnornas situation försämrades i 

takt med framväxten av bland annat en mer komplex statsbildning, reformationen 

och en ökad åtskillnad mellan den privata och offentliga sfären under tidigmodern tid. 

Eva Österberg har ifrågasatt denna ensidigt negativa bild av kvinnans situation och 

menar bland annat att tesen är för allmän för att kunna appliceras på svenska kvinnors 

situation under tidigmodern tid.44 Inom svensk forskning har man framförallt tagit 

fasta på frågan om kvinnans generella underordning, och relationen mellan norm och 

praxis under tidigmodern tid. Exempel på forskare som studerat kvinnors rättsliga 

ställning, ägande och möjligheter att agera i rätten under tidigmodern tid är Maria 

Sjöberg, Gudrun Andersson, Åsa Karlsson-Sjögren och Marja Taussi-Sjöberg.45 

Som Eva Österberg träffande konstaterar rymmer 1600-talet "både kvinnliga re-

genter som talade franska och latin i lysande palats och bisarra häxprocesser som drab

bade gamla kvinnor på landet".46 Exempel på forskning som har haft betydelse för 

denna studie är antologin Jämmerdal och Fröjdesal: Kvinnor i stormaktstidens Sverige, 

där historiker från Lund kopplar frågan om kvinnans situation till samhällspositio

nens och ståndets betydelse.47 Ett annat exempel utgör Kekke Stadins studier, i detta 

sammanhang tänker jag närmast på artikeln "Hade de svenska kvinnorna en stor

maktstid ? Stormaktstidens svenska stat och konstruktionen av genus". I denna ställer 

hon frågan om hur en patriarkalisk auktoritetsideologi och statens makt att definiera 

kvinnligt och manligt kom att påverka kvinnornas situation och synen på manligt och 

kvinnligt under tidigmodern tid.48 
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Forskning om kungamakten under tidigmodern tid 

En studie av kvinnliga monarker kommer också in på frågan om kungamakten. Inom 

internationell forskning har man under en längre tid intresserat sig för olika aspekter 

av monarkins uttryck och funktion.49 Ett klassiskt verk är Ernst Kantorowicz studie 

av olika idéer som under medeltiden utvecklades kring kungamakten, bland annat fö

reställningen om "kungens två kroppar". Ett annat är Marc Blochs studie av de före

ställningar som var knutna till de franska och engelska kungarnas förmåga att genom 

handpåläggning bota sjukdomar.50 

Studier som ligger nära min egen forskning intresserar sig för frågor om den 

offentliga bilden av kungamakten och hur monarken legitimerades. En gemensam 

nämnare för denna inriktning, som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, är att 

man intresserar sig för hur den offentliga bilden av monarken skapades, vilka innebör

der som lades i bilden och hur kungen representerades i olika medier. Ett belysande 

exempel är Peter Burkes studie av hur bilden av Ludvig XIV konstruerades och kom 

till uttryck.51 Inom svensk forskning har man bland annat intresserat sig för den karo

linska kungamaktens offentliga bild. Som exempel kan konstvetaren Allan Ellenius 

och litteraturvetaren Kurt Johannessons studier nämnas.52 Exempel på nyare forsk

ning är konstvetaren Mårten Snickares avhandling om kungliga ceremonier under 

Karl XI och Karl XII, historikern Peter Ericssons studie av Karl XII:s och Fredrik IV:s 

porträtt som uttryck för karolinska kungamaktens ideologi, konstvetaren Martin 

Olins avhandling om Karl XI:s härskarbild i relation till maktutövning och litteratur

vetaren Nils Ekedahls studie av Haquin Spegels predikokonst.53 Mikael Alms avhand

ling om Gustav III:s och Gustav IV Adolfs språk och självbild i relation till det 

gustavianska enväldet är ett annat exempel på forskning om kungamaktens uttryck 

och funktion.54 

När jag i avhandlingen talar om bilden av och synen på regerande drottningar är 

det i första hand den bild som framträder i skriftliga källor som jag tolkar. För att tyd

liggöra mina resonemang kommer jag även att diskutera porträtt av bland annat Kris

tina och Ulrika Eleonora. 

De olika studier om kungamakten som diskuterats ovan anlägger dock inte, åt

minstone inte i någon högre grad, ett genusperspektiv på kungamakten och monar

ken. Jag har företrädesvis fatt ta hjälp av internationell forskning för min förståelse av 

frågan om hur kvinnliga monarker har legitimerats respektive kritiserats. 

Forskning om kungamakten ur ett genusperspektiv under tidigmodern tid 

Forskning om regerande drottningar i förhållande till politisk makt och auktoritet är 

ett omfattande fält inom den internationella forskningen. Antologin Political Rhetoric, 

Power, and Renaissance Women sätter både fokus på hur regerande drottningar har 
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framställt sig själva för att definiera sin makt och omvärldens respons på detta. Dess

utom uppmärksammas hur denna retorik lever kvar i eftervärldens bild av drottning

arna. Flera av artiklarna beskriver också specifika drottningar som också är relevanta 

för förståelsen av Kristina och Ulrika Eleonora. En viktig inspirationskälla för min stu

die, både för analys och disposition av i första hand avhandlingens tredje del är Carole 

Levin, The heart and stomach of a king: Elisabeth I and the Politics of Sex and Power.55 

Hon undersöker med hjälp av många slags källor både hur Elisabeth I framställde sig 

själv och hur hon uppfattades av sin samtid. Bland annat tar hon upp ambivalensen 

kring en ogift drottning och Elisabeth I:s roll som både drottning och kung.56 

En viktig fråga för kvinnliga monarker var den om deras äktenskap. Ett perspek

tiv på frågan ger historikern Susan Dorans Monarchy and matrimony: The courtships of 

Elizabeth I där hon analyserar de olika äktenskapsförhandlingar som fördes för Elisa

beth I:s räkning.57 Forskning har under det senaste decenniet alltmer tagit fasta på den 

specifika problematik som en kvinnlig monark ställdes inför vid sitt giftermål. Å ena 

sidan förväntades en regerande drottning som hustru vara underordnad sin make å an

dra sidan skulle hon som monark vara överordnad sin man. Hur påverkade dessa 

dubbla roller en gift drottnings auktoritet? Här har historiker som Constance Jordan 

och Judith M. Richards varit inspirerande för min studie. De har också uppmärksam

mat den engelska debatten om kvinnliga monarker.58 

Historikern Antonia Frasers diskuterar i sin studie Warrior Queens: Boadicea's 

chariot frågan om drottningar i förhållande till krig. Givande för min avhandling har 

varit de teman hon identifierat som gemensamma nämnare för drottningar som rege

rat under och/eller deltagit i krig. Av dessa har jag huvudsakligen använt "pojk-flicke

temat", "bihangs-temat", "bara en svag kvinna-temat" samt "skamtemat" i min analys 

av också andra frågor relaterade till regerande drottningar.59 Denna forskningsöversikt 

har framförallt behandlat forskning om engelska drottningar, men givetvis pågår det 

också forskning om drottningar från andra länder.60 

Forskning om dygd under tidigmodern tid 

Kvinnliga monarker jämfördes både med idealbilden av den gode fursten och den 

goda kvinnan. Ett centralt begrepp i debatten om kvinnliga monarker är också dygd, 

dels i relation till män och kvinnor, dels i relation till samhällsstånd. För min förståelse 

av dygd i allmänhet har litteraturvetaren Bengt Lewans studie Med dygden som vapen: 

Kring begreppet dygd i svensk iyoo-talsdebatt varit till stöd. I min diskussion av den gode 

furstens dygder har jag framför allt använt mig av litteraturvetarna Kurt Johannessons 

och Marie-Christine Skunckes samt historikern Bo H. Lindbergs studier.61 Ett genus

perspektiv på dygdebegreppet anlägger historikerna Kekke Stadin och Barbro Ber-

gner. Bland annat har Stadin i sina studier, av företrädesvis ett normativt material som 
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Hustavlan och likpredikningar, funnit att dygd under stormaktstiden kopplades till 

både kön och samhällsstånd. Hennes utgångspunkt är också att dygden gavs delvis oli

ka innebörder beroende på om den kopplades ihop med en manlig eller kvinnlig er

far enhetssfär.62 

För min diskussion av drottningarnas uppfostran har jag tagit hjälp av litteratur-

vetaren Stina Hansson och hennes avhandling om en högadlig flickas studier under 

1600-talet, Salongsretorik: Beata Rosenhane (1638-74), hennes övningsböcker och den 

klassiska retoriken. Särskilt hennes jämförelse av Beatas och brödernas utbildning uti

från kön, samhällsställning och social roll, har varit till hjälp för min jämförelse av 

Kristinas och Ulrika Eleonoras uppfostran i förhållande till både manliga monarker 

och kvinnor i hög samhällsställning. En annan intressant studie är konstvetaren Karin 

Sidéns avhandling, Den ideala barndomen: Studier i det stormaktstida barnporträttets 

ikonografi och fiunktion, och det av framförallt två skäl. Det första är hennes porträtt

analyser som har varit till hjälp i mina tolkningar av de porträtt som ingår i avhand

lingen. Det andra är att hon anlägger ett genusperspektiv på förhållandet mellan 

porträtten och epokens uppfostringslitteratur.63 

Forskning om stormaktstidens lärda miljöer 

Nils Runebys Monarchia mixta: Maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stor

maktstiden och Sten Lindroths Svensk lärdomshistoria: Stormaktstiden kan båda be

tecknas som idéhistoriska standardverk om stormaktstiden.64 En klassisk studie är 

också Lars Gustafssons Virtus Politica: Politisk etik och nationellt svärmeri i den tidigare 

stormaktstidens litteratur.65 För att relatera debatten om kvinnliga monarker till rådan

de föreställningar om kvinnans ställning, roll och uppgifter under tidigmodern tid har 

litteraturvetaren Ruth Nilssons avhandling Kvinnosyn i Sverige: Från drottning Kristi

na till Anna Maria Lenngren varit till stöd.^ 

Även idéhistorikern Bo Lindbergs artikel, "Anden saknar kön: Ett argument för 

jämlikhet mellan könen", där han analyserar och kontextualiserar de idéer om kvinn

liga monarker som återfinns i en svensk avhandling från år 1625, har varit av betydel

se.67 Det har också idéhistorikern lan Macleans The Renaissance Notion of Woman 

varit. I denna diskuteras hur lärda under renässansen i medicinska, politiska, teologis

ka och juridiska skrifter diskuterat kvinnan, hennes dygder och ställning.68 

Forskning om kvinnlig tronföljd och drottningrollen 

Det är huvudsakligen inom det statsvetenskapliga fältet som frågan om kvinnlig tron

följd har behandlats. Jag har i min tolkning av de statsrättsliga dokumenten framfö

rallt tagit hjälp av statsvetaren Fredrik Lagerroths artikel i ämnet, "Kvinnlig tronföljd: 
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En statsrättslig analys och en författningshistorisk exposé". Ett problem med hans ar

tikel är att hans egna åsikter är så framträdande, artikeln fungerar närmast som ett in

lägg mot kvinnlig tronföljd. Jag har även använt mig av den statliga utredning som 

gjordes under 1970-talet om införandet av ny successionsordning. Den innehåller 

både en historik, definitioner av olika tronföljdsbestämmelser och ett jämförande per

spektiv med andra länders tronföljdsordningar.69 Betydelsefull för min förståelse av 

den traditionella drottningrollen i förhållande till framväxten av en stark centralmakt 

och en mer absolut kungamakt på en institutionell nivå har historikern Fanny Cosan-

dey studie La reine de France: Symbole et pouvoir XV e- XVIII e siècle varit.70 Aven his

torikern Sarah Hanleys studier av den saliska lagen och hur makten i Frankrike under 

tidigmodern tid alltmer kom att definieras som manlig och kopplad till män har varit 

givande för analysen.71 Ett annat intressant verk som lyfter fram kvinnosidan i monar

kin är historikern Sharon Jansens nyligen utgivna The Monstrous Regiment of Women: 

Female Rulers in Early Modern Europe. I boken diskuteras bland annat drottningars 

maktskapande och släktskapsförhållanden med varandra under tidigmodern tid. En 

föregångare har Jansen i historikern Lisa Hopkins studie Women Who Would he Kings: 

Female Rulers of the Sixteenth Century72 

Forskning om Kristina och Ulrika Eleonora 

Nu är det hög tid att nämna forskning om de två huvudpersonerna i avhandlingens 

tredje del, Kristina och Ulrika Eleonora. Kristinas motsägelsefulla uttalanden om män 

och kvinnor, manligt och kvinnligt, hennes framhållande av sin manlighet i både be

teende och klädsel, hennes ovilja att gifta sig, hennes abdikation och konversion har 

varit föremål för stort intresse i forskningen och också utmynnat i en rad studier.73 Jag 

har framförallt använt mig av Eva Haettner-Aurelius, Ruth Nilsson, Kari Elisabeth 

Börresens och Eva Borgströms studier. Exempel på antologier där flera av dem med

verkar är Politics and Culture in the age of Christina.74 och Drottning Kristina: Aktör på 

historiens och livets scen.75 Likaså har jag använt mig av Haettner-Aurelius nyläsning av 

Kristinas självbiografi i det avsnitt där drottningarna själva far komma till tals. Även 

Borgström har nyligen utkommit med en studie av drottningens självbiografi.76 

Ulrika Eleonora har som person inte varit lika uppmärksammad, däremot är stu

dierna många om övergången mellan det karolinska enväldet och frihetstiden, där hon 

var en av centralgestalterna. För kännedomen om hennes liv och den tid hon verkade 

i har Walfrid Hoists biografier varit till hjälp.77 Jag har även använt mig av historikern 

Lennart Thanners avhandling där han i detalj går igenom händelseförloppet efter Karl 

XII:s död/8 Den har varit särskilt viktig för min kunskap om olika politiska gruppe

ringar och de åsikter som var i omlopp i samband med Ulrika Eleonoras trontillträde. 
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Disposition 

Avhandlingen består, förutom inledning och avslutande diskussion, av tre delar. Dis

positionen är motiverad av att relationen mellan retoriken och praktiken kring kvinn

liga monarker ska tydliggöras. 

Den första delen behandlar frågan om kvinnlig tronföljd ur tre perspektiv. För det 

första görs en jämförelse av svenska och europeiska bestämmelser om kvinnlig arvsrätt. 

För det andra diskuteras de bestämmelser som reglerade den traditionella drottning

rollen, det vill säga en kungs hustru och änka i förhållande till kvinnliga monarker. 

För det tredje jämförs reglerna för kvinnlig arvsrätt med reglerna för manlig. 

Den andra delen som uppehåller sig vid den debatt som fördes om kvinnliga mo

narker i allmänhet är tematiskt disponerad utifrån de åsikter och idéer som kommer 

till uttryck. Dispositionen är motiverad av framförallt två skäl. Det ena är att tydlig

göra vilka argument som var viktigare än andra och hur de kunde användas för att ta 

ställning för och mot i frågan. Det andra är att i möjligaste mån undvika upprepningar 

då samma argument, och varianter av det, åberopas av flera skribenter. 

Jag har under arbetets gång funderat mycket över om inte detta tillvägagångssätt 

innebär att jag rycker saker och ting ur sitt sammanhang, och att argumenten därmed 

far en annan innebörd. Samtidigt är det inte undersökningens huvudsakliga syfte att 

försöka besvara huruvida åsikterna var uttryck för författarnas egna åsikter och om de 

verkligen stod för dessa. Det fanns skillnader mellan de olika debatterna och författar

na som är viktiga att beakta i sammanhanget. Det är rimligt att anta att det hade be

tydelse om en författare skrev sitt verk under en regerande drottning eller på något vis 

befann sig i beroendeställning till henne. Den engelska debatten hade också en annan 

karaktär jämfört med hur rättslärda i Europa och Sverige behandlade frågan. De eng

elska skribenter som propagerade för och mot kvinnliga monarker gjorde det oftast ut

ifrån sin egen och drottningarnas religionstillhörighet.79 Det medförde att inläggen 

kom att få en mer agiterande karaktär än om frågan behandlades som en delfråga i en 

politisk avhandling. För att i möjligaste mån motverka dessa nackdelar har jag för av

sikt att presentera deltagarna och placera dem och deras texter i sitt specifika samman

hang. 

Den tredje delen har som främsta syfte att studera hur idéerna kommer till uttryck 

i praktiken i den debatt som fördes i förhållande till de två kvinnliga monarkerna Kris

tina och Ulrika Eleonora. Också denna del är tematiskt indelad i fyra problemområ

den; regerande drottningar i förhållande till trontillträde, uppfostran, krig, och 

äktenskap. I denna del görs också kontinuerligt jämförelser mellan Kristina och Ulrika 

Eleonora och andra regerande drottningar. I detta avsnitt far Kristina och Ulrika Ele

onora också själva komma till tals om att vara kvinna och monark, regerande drott

ningars förmåga och kvinnlig arvsrätt. 
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Källmaterial 

Mitt källmaterial består av en blandning av tryckt och otryckt material på i första hand 

svenska, franska och latin. Det avspeglar också min önskan att anlägga ett komparativt 

perspektiv, både i tid och geografiskt rum. 

I den första delen studeras huvudsakligen statsrättsliga dokument och då i första 

hand arvföreningar och testamenten. Dessa innehåller lagar och statuter för bland an

nat tronföljden, förhållanden inom kungafamiljen och principer för förmyndarreger

ingars sammansättning. Arvföreningar och testamenten betraktades under den 

aktuella perioden som fundamentallagar, ett nutida begrepp för dem är grundlagar, 

som till exempel den nu gällande successionsordningen är ett exempel på. 

Den andra delen består framförallt av politiska verk, dissertationer och furste

speglar. De politiska verken är motiverade av att frågan om kvinnliga monarker och 

kvinnlig tronföljd var ett ämne som behandlades inom ramen för den politiska dag

ordningen. En kvinnlig monark kunde också enligt tidens terminologi räknas till den 

"politiska överheten". Mitt urval av material är framförallt baserat på verkens förmo

dade inflytande, att författarna har varit tongivande och att verken är intressanta tids

dokument. Undervisningen i politik hade under stormaktstiden som främsta syfte att 

legitimera statsmakten. Det innebär att de dissertationer som tog upp olika politiska 

frågor hade ett konventionellt snarare än ett kontroversiellt innehåll. Det var ett stort 

antal avhandlingar som producerades, de utgör för övrigt en stor del av det tryckta ma

terialet under 1600-talet.80 Därför har jag valt att studera avhandlingar som dels kan 

knytas till tongivande professorer inom politik vid svenska universitet under framfö

rallt tidig stormaktstid, dels avhandlingar där frågan om regerande drottningar be

handlades överhuvudtaget. Vem som egentligen skrev dissertationerna är många 

gånger oklart, de kan därför enligt idéhistorikern Bo Lindberg betraktas "som produk

ter av miljön snarare än av enskilda personer".81 De föreställningar som framkommer 

i texter skrivna i Sverige är inte heller unika för svenskt idéliv utan följer utländska po

litiska teoretiker.82 Därför ingår också deras verk i studien. Denna kategori kan därför 

beskrivas enligt principen "Europa först - Sverige sedan", som kan sägas vara en me

tod inom idéhistorisk forskning. Även engelska författares verk är medtagna i studien. 

Det var i England som debatten tog verklig fart under 1550-talet. Även om det inte går 

att teckna en tydlig idélinje mellan de engelska skribenterna och de svenska, är argu

menten som används i mångt och mycket desamma. Det ger i sin tur en uppfattning 

om de ramar som skribenterna verkade inom, oavsett om de diskuterade frågan utifrån 

sin egen religionstillhörighet eller om den ingick i en disputationsövning. Dessutom 

var de engelska drottningarna välkända i Sverige och kom också att hänvisas till i 

svenska avhandlingar. 
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I studien ingår vidare både europeiska och svenska furstespeglar. Valet av verk är 

motiverat av dels deras aktualitet i tiden och representativitet för genren, dels av att 

författarna innehade inflytelserika positioner i det svenska samhället under den aktu

ella perioden. Ett problem med genren är att försöka avgöra vilket inflytande furste

speglarna hade för de regerande drottningarna och synen på dem. Samtidigt menar jag 

att dessa innehåller både explicita och implicita uttryck om män/manligt och kvinnor/ 

kvinnligt. De förmedlar en idealbild som också den kvinnliga monarken hade att för

hålla sig till. För att om möjligt koppla furstespeglarnas idealbild till det praktiska livet 

kommer dessa att diskuteras även i avsnittet om drottningarnas uppfostran. 

I avhandlingens tredje del består källmaterialet främst av råds- och riksdagspro

tokoll samt drottningarnas egna kommentarer. Jag har där det varit möjligt använt 

mig av ett tryckt källmaterial. Under Kristinas regering är rådsprotokollen utgivna, 

däremot är protokollen från Ulrika Eleonoras tid med något undantag outgivna. Jag 

har därför när det varit behövligt kompletterat med studier av otryckta protokoll i ren

skrift. Ett tryckt material kan innebära att källor har valts ut och redigerats. Det med

för att inläggen kan ha bearbetats. Detsamma är förhållandet mellan koncept och 

renskrift i det otryckta materialet. Min utgångspunkt är ändå att de redigerade proto

kollen kan ses som ett uttryck för vilka åsikter som det var lämpligt och passande att 

uttala sig om. Min ambition har också varit att diskutera de dominerande uppfatt

ningarna snarare än de avvikande och det anser jag tillgodogörs genom tryckt material 

och renskrivna protokoll. Alternativet att använda sig av otryckt material, och kon

cept, istället för renskrift menar jag skulle ha inneburit ett så pass omfattande arbete 

att det inte har rymts inom ramen för denna avhandling. 

För Ulrika Eleonoras del har studien kompletterats med politiska handskrifter 

som under frihetstiden började cirkulera i allt större antal.83 Handskrifterna är många 

gånger vinklade och kunde rymma smädelser, en blandning av sanning och lögn, ryk

ten och beskyllningar. Trots det är de en intressant källa för att ringa in rådande stäm

ningar och åsikter om i första hand drottningens förslag på samregering. Ett rimligt 

antagande är att författarnas anonymitet även gav dem en större möjlighet att "ta ut 

svängarna" ordentligt och aktivt ta ställning mot och för förslaget och även säga vad 

de tyckte om drottningen och hennes man.84 Drottningarnas egenhändiga memorial 

och korrespondens är hämtade från Kungliga arkiv på Riksarkivet. En viss del av deras 

brevväxling finns också utgiven, likaså en stor del av Kristinas tänkespråk samt själv

biografi. Här har jag koncentrerat mig på att försöka ringa in drottningarnas åsikter 

om att vara kvinnlig monark, kvinnors förmåga att regera och kvinnlig tronföljd, så

som de framträder i deras egenhändiga anteckningar. 
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NOTER 

1 Stefan Mehr, "Carl XVI Gustaf: Vi Bernadotter mognar sent", Månadsjournalen (1996): 

5, 59. Min kursivering av frågorna. 

2 Se vidare Del I i föreliggande avhandling. 

3 Kekke Stadin, "Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid? Stormaktstidens svenska stat 

och konstruktionen av genus", Scandia 63 (1997)12, 205ff. 

4 Enligt en intervju med etnologen Åke Daun. Eva Engman, Svenska Dagbladet 14/7 1997; 

Charlotta Janson, Svenska Dagbladet 20/6 2000. 

5 Ett aktuellt exempel är den debatt som äktenskapet mellan Norges kronprins Håkon-

Magnus och den ensamstående mamman, Mette-Marit Tjessem-Höiby gav upphov till. 

Se till exempel Ingrid Hedström, Dagens Nyheter 24/8 2001. 

6 Se till exempel Eva Kallersand, Ola Brising, Expressen 23/8 2002; I Svenska Dagbladets en

kät år 2002 till riksdagsledamöterna framkom att en majoritet av de folkvalda, "åtminsto

ne i teorin" var för republik. Lova Olsson, Svenska Dagbladet zylii 2002; En Temo-

undersökning från januari 2003 visar att åtta av tio svenskar är för monarki, Aftonbladet 

28/1 2003. 
7 För inlägg i den senaste tidens debatt se till exempel, Ledare, Dagens Nyheter 18/2 2002; 

Henrik Berggren, Dagens Nyheter 18/8, 22/8 2001, där citatet är hämtat från; Barbro Hed

vall, Dagens Nyheter 30/10 2002; Ledare, Dagens Nyheter 4/11 2002; Sven-Åke Olofsson, 

Helsingborgs Dagblad 28/12 2002; Brännpunkt, Svenska Dagbladet 29/12 2002. 

8 Det "praktiska livet" är en av de definitioner som Nationalencyklopedins ordbok (NEO) ger 

av begreppet "praktik". NEO, 3 vol. (Höganäs, 1995-1996), vol. II, "praktik", 607. 

9 Definitionen och diskussionen av "retorik" är hämtad från Kurt Johannesson, Retorik eller 

konsten att övertyga, 2. uppl. (Stockholm, 1998), 8, i4f; Brigitte Mral, Talande kvinnor: 

Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (Nora, 1999), 9f. 

10 Johannesson (1998), 279; Mral (1999), i7f. 

11 Min förståelse av begreppet "debatt" är inspirerad av Åsa Bergenheim, Barnet, libido och sam

hället: Om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930-1960 (Grängesberg, 1994), 26f. 

12 Min diskussion om institution som begrepp är hämtad från Nationalencyklopedin (NE) 21 

vol. (Höganäs 1989-1996), vol. IX, "institution", 494. 

13 Redogörelsen för användningen av begreppen "kön" och "genus" är hämtad från Gudrun 

Andersson, "Bedrägliga begrepp - mångfald och tvärvetenskap", i Bedrägliga begrepp: Kön 

och genus i humanistisk forskning, red. Gudrun Andersson, Opuscula Historica Upsaliensia 

24 (Uppsala, 2000), 5-13; Se även Stadin (1997) a, 193fr. 

14 Joan Scott, "Gender: A Useful Category of Historical Analysis", The American Historical 

Review 91 (1986)15,1053-1075. 

15 Scott (1986), i070f. 

16 Se till exempel Stadin (1997) a, 193-197; Eva Österberg, "Makt, stat och kön: Begreppens 

tyranni, ambivalenta tolkningar och kvinnorna på 1600-talet", i Kjenn, makt, samfunn i 
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DELI 

KVINNORNA OCH DEN ÄRFTLIGA 

MONARKIN 

"ath qvinne personer motte här icke komme"1 

Gustav Vasa var inte förtjust, varken över sonen Eriks planer på ett äktenskap med den 

engelska drottningen Elisabeth I eller över att kvinnor kunde ärva tronen. Kungen 

uppmanade därför sonen att hålla fast vid de bestämmelser som reglerade tronföljden 

i Sverige. Tronföljden skulle förbli manlig, kvinnor skulle inte ha arvsrätt till den 

svenska kronan: 

[...] tesligis ath qvinne personer mötte här icke komme eller städes till cronenn 
och thett kongre auchtoritett, lijke som udi Enngeland och någre fiere landh 
bruk och sedhvane ähr, uthan att thett altijdt blifïver hoss mandz personerne 
och efïter:de erffvinger, som thenn forine trachtat ther um vijdere uthtrycker, 
opå thett att rijkett icke ther medt under fremmende och uthlendske komme 
motte [,..]2 

Det går inte från befallningen att dra några slutsatser hur kungen såg på kvinnors 

lämplighet att styra ett rike, utan det var företrädesvis de utrikespolitiska aspekterna 

han intresserade sig för. Gustav Vasa var framförallt rädd för att riket med en drott

ning på tronen skulle hamna under utländsk överhöghet, vilket är något som också 

uppmärksammats av tidigare forskning.3 Att riken med kvinnliga arvtagare införlivats 

med andra fanns det i Gustav Vasas samtid flera exempel på. Genom äktenskapsalli

anser mellan en kvinnlig arvtagare och en habsburgsk furste hade riken som exempel

vis Spanien, Spanska Nederländerna, Ungern, Böhmen och Burgund införlivats i det 

habsburgska imperiet.4 
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Även Erik XIV var motståndare till kvinnlig tronföljd. I hans åsikter återfinns sy

nen på kvinnan som avvikande och sämre skickad att styra än mannen. Hans utgångs

punkt var att kvinnan varken skulle styra över en man eller över ett rike. Kvinnans 

styre över mannen var enligt Erik "ett oordentligit Regemente. Szåå äär thet icke nyt

tigt att Qvinnen skall ràde öfwer manne".5 Han underbygger sitt resonemang genom 

att hävda att kvinnor är odugliga som monarker: 

Alle Qvinnes perssoner äre oduglige till Regementhet. Ther ssom Sonerne 
ärfwe Rijket och icke döttrenne ther ärfwe icke Qvinnes perssonerne Rege
mentet. Szå äär ther icke ssåå odugeligit Regemente ssom ther Qvinnesperso-
ner erfve.6 

Gustav Vasas och Erik XIV:s kommentarer är belysande för synen på kvinnliga mo

narker och kvinnlig arvsrätt i det tidigmoderna Europa. Argument mot regerande 

drottningar tar dels fasta på de förväntade politiska konsekvenserna, dels inrymmer de 

en negativ kvinnosyn. Gustav Vasas befallning ger uttryck för både tidstypiska och pa-

triarkaliska föreställningar om kvinnan och hennes roll. Den kan ses som ett uttryck 

för normen att kvinnan skulle vara underordnad mannen i äktenskapet, och som ett 

utslag av föreställningen om att en kvinna inte ansågs föra dynastin vidare.7 ErikXIV:s 

resonemang har till exempel många likheter med rättslärdas tolkningar av den saliska 

lagen, som kommer att diskuteras längre fram i denna del. Ett vanligt sätt att motivera 

kvinnors uteslutning från tronföljden var att ställa män och kvinnor mot varandra och 

utmåla typiskt manliga och kvinnliga egenskaper som varandras motsatser.8 

Ett antagande inom forskningen är att drottningarnas ställning försämrades och 

kvinnors möjligheter att regera inskränktes i takt med att centralmakten under tidig

modern tid blev alltmer komplex och centraliserad.9 Det har också uppmärksammats 

hur de europeiska monarkierna i högre utsträckning började legitimera sin ställning 

med hjälp av en patriarkalisk ideologi.10 Detta kom även till uttryck i hur patrilinjära 

inslag fick allt större utrymme under tidigmodern tid. I Sverige var det kungafamiljen 

som var den tongivande i utvecklingen.11 

Denna del innehåller en studie av kvinnliga monarker och regenters betydelse för 

monarkin som institution. Studien sträcker sig från införandet av ärftlig monarki år 

1544 till tiden kring sekelskiftet 1700. De svenska tronföljdsbestämmelserna diskuteras 

även i förhållande till de europeiska. Hur kan drottningarnas uppgifter och ställning, 

oavsett om de fungerade som regenter eller var monarker, förstås mot bakgrund av en 

framväxande centralmakt och kungamaktens ambitioner att stärka den ärftliga mo

narkins ställning? 
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Sverige blir ett arvrike 

Gustav Vasa var således motståndare till att kvinnor skulle kunna ärva den svenska 

tronen. När Sverige under hans regering år 1544 förvandlades till ett arvrike blev tron

följden manlig och knöts till Vasaättens manliga medlemmar. Omvandlingen av 

Sverige från ett val- till ett arvrike var dock ingen ny idé. Under folkungatiden hade 

till exempel en tradition utvecklats, den så kallade designatio nen. Denna innebar att 

kungens äldste son utsågs till efterträdare medan kungen ännu regerade.12 Gustav Vasa 

själv hade sannolikt redan från inledningen av sin regering planer på att säkra kronan 

inom familjen.13 Forskningen har också diskuterat vilka inspirationskällor kungen och 

hans rådgivare hade till sitt förfogande för utformningen av arvföreningen.14 

Gustav Vasas arvförening innehåller ett antal intressanta principer för monarkin 

som institution och för vad som kännetecknar en legitim monark.15 För det första 

ställs valrikets nackdelar mot arvrikets fördelar. Ett valrike utmärks av kaos och tve

dräkt medan ett arvrike kännetecknas av ordning och endräkt. Ärftlig tronföljd fram

ställs som en garant för ordning och stabilitet i samhällskroppen. För det andra ställs 

utländska härskare, som beskrivs som grymma och maktfullkomliga, mot infödda 

kungar som har folkets och rikets bästa för sina ögon. Som inhemsk kung anses Gus

tav Vasa ha ett särskilt förhållande både till sitt land och till sitt folk. Arvföreningen 

understryker den "kärlek" som den svenske kungen känner för riket och undersåtarna. 

Detta kan ses som uttryck för de ömsesidiga förpliktelser som skulle känneteckna en 

hierarkisk relation mellan kung och undersåtar.16 För det tredje framhålls den kungli

ga börden. För att uppfattas som legitim monark skulle man dels vara av kunglig börd, 

dels helst vara minst den tredje generationen på tronen.17 Det är krav som fokuserar 

på kontinuitetens betydelse för både en dynasti och en ärftlig monarki. De teman som 

återfinns i arvföreningen ansluter till den propaganda som Gustav Vasa använde sig 

av för att rättfärdiga sitt trontillträde inför både undersåtar och utländska furstar. 

Kungen hade också under hela sin regeringstid att kämpa mot bilden av honom som 

en usurpator och hans ätt som en uppkomlingsdynasti.18 

I dokumentet fastställs således huvudprincipen för en ärftlig tronföljd som kom 

att vara vägledande fram till 1980 då en ny successionsordning trädde i kraft. Kronan 

skulle gå i arv på manssidan från far till förstfödde son i rakt nedstigande led. Det är 

således den manliga ärftliga familjelinjen som framhålls. Den svenska tronföljden kom 

att vara agnatisk-lineal och baseras på primogeniturprincipen.19 Ärftlig tronföljd kan 

ses som ett led i utvecklingen mot en starkare centralmakt vilken i Sverige tog sin bör

jan under Gustav Vasas regering.20 Detta innebar att makten koncentrerades till fur

sten och hans rådgivare. Hur mycket makt fursten hade och hur snabbt processen gick 

varierade från land till land beroende på olika ekonomiska och sociala förhållanden. 

Utvecklingen mot en starkare centralmakt brukar i forskningen beskrivas i termer av 
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den "absoluta staten". Det finns flera åsikter om hur begreppet ska tolkas och över hur 

den svenska utvecklingen förhåller sig till den europeiska.21 Här är emellertid inte plat

sen att diskutera statsbegreppet utan det är för denna studies vidkommande tillräckligt 

att konstatera att statsmakten under tidigmodern tid fick mer absoluta drag. 

Under stormaktstiden låg det politiska initiativet ömsom hos kungamakten, öm

som hos adeln. Det senare blev särskilt märkbart under förmyndarregeringarna för 

Kristina (1632-1644) och Karl XI (1660-1672) då rådsaristokratin flyttade fram sina 

positioner på kungamaktens bekostnad. Övergripande kan konstateras att Gustav II 

Adolfs regering kännetecknades av en samverkan mellan kungamakten och adeln 

medan Kristinas och Karl X Gustavs regeringar innebar att kungamaktens politiska 

inflytande ökade. Det är en process som Karl XI fortsatte som myndig regent och som 

kom att utmynna i det karolinska enväldet.22 

Även drottningarnas ställning och uppgifter kan ses i det här sammanhanget. 

Oavsett om de var monarker, regenter och/eller hade vårdnaden om en omyndig tron

följare, hade de en viktig roll att fylla för konstituerandet och upprätthållandet av den 

ärftliga monarkin.23 

Änkedrottningarnas roll 

Kvinnor var alltså utestängda från tronföljden i Gustav Vasas arvförening. Däremot 

innehöll den bestämmelser om att hans andra hustru, Margareta Leijonhufvud, skulle 

ingå i förmyndarregeringen om kungen skulle avlida innan Erik hade blivit myndig. 

Drottningen skulle tillsammans med representanter från ridderskapet förestå reger

ingen för tronföljarens räkning. Det framgår dock inte hur pass självständig roll hon 

skulle ha förutom att drottningen skulle träda tillbaka när styvsonen hade blivit myn

dig.24 Ett liknande beslut fattade Johan III vid sitt trontillträde år 1569. Hustrun, Ka

tarina Jagellonica, skulle vid makens död tillsammans med rådet "förestå och regere 

Sverigis rike" fram till dess att Sigismund förklarades myndig och kunde tillträda som 

regent. Hon skulle också tillsammans med rådet ansvara för sonens uppfostran till 

kung.25 Varken Gustav Vasa eller Johan III ger någon utförligare motivering till varför 

deras hustrur skulle ingå i en förmyndarregering. En trolig förklaring är att drottning

arna skulle fungera som en länk mellan fäder och söner och bevaka kungamaktens in

tressen gentemot andra grupper.26 Däremot är Johan III tydligare i sitt testamente om 

varför hans andra hustru, Gunilla Bielke, skulle ansvara för sonen Johans uppfost

ran.27 Motivet är att ingen kunde som en mor ta hand om och uppfostra sitt barn: 
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[...] effter thet/ att och ingen mere och bettre kan låte wårda sig om barnet 
helst effter Faderens ifrånfälle/ än som Moderen; wele wij her medh hafwa 
stadgad och ordnadt/ att högbemelte wår käre unge Son skall blifwa upfödd 
och uptuchtadh hoos Moderen och icke tagas wår K. Huusfru ifrån för än 
som han till dhen ållder och åår kommen är/ att han sielf kan sitt förestå och 
sigh rådföra. Och thes förinnan skole icke heller någre tuchte eller läremästare 
honom förordnas andre än the som högbem:te wår K. Huusfru samtycker till 

u28 

Däremot skulle en manlig släkting, och då i första hand Sigismund, vara förmyndare 

för sin yngre bror.29 Kungens befallning har flera likheter med motiven för att änke

drottningar i Frankrike skulle ha högsta ansvaret för sina barns fostran. Det var mo

derskärleken som var den avgörande faktorn.30 Karl IX lät insätta hustrun, Kristina av 

Holstein-Gottorp "wår elskelige K. Huusfru som wår K. Sons kärlige Modher", i för

myndarregeringen för sonen Gustav Adolfs räkning.31 Hon skulle tillsammans med re

geringen ansvara för barnens världsliga och andliga fostran. Drottningen fick också i 

uppdrag att hitta lämpliga makar åt döttrarna, Katarina och Maria Elisabet. Relatio

nerna mellan modern och barnen skulle vidare kännetecknas av budskapet i det fjärde 

budordet.32 

Gustav II Adolfs hustru, Maria Eleonora, uteslöts från dottern Kristinas förmyn

darregering. När hon protesterade mot beslutet, och hänvisade till svärmoderns exem

pel, fick hon till svar att det tidigare inte varit brukligt i Sverige att en änkedrottning 

ingick i förmyndarregeringen. Det hon hade hört var "alt för vilt berettat".33 Även svå

gern Johan Kasimir utestängdes med hänvisning till att det enbart var infödda män 

som fick inneha ett ämbete i Sverige.34 

Liknande argument återkommer under diskussionen av Karl X Gustavs testa

mente år 1660. Kungen hade bland annat låtit insätta hustrun Hedvig Eleonora "så

som wår herr Sons kiötzlige Fru Moder" och sin yngre bror Fredrik Adolf i 

förmyndarregeringen för sonen Karl.35 Det kom emellertid att blåsa upp en politisk 

strid kring testamentet.36 Det fanns de som menade att det var en fransk och inte en 

svensk sedvänja att änkedrottningar skulle ingå i regeringen. Kommentaren är intres

sant då den visar att drottningarnas roll i Frankrike hade betydelse när svenska änke

drottningars uppgift skulle bestämmas. En annan åsikt var att det borde vara 

tillräckligt för drottningen att tillsammans med förmyndarregeringen vara medför-

myndare för sonen, utan att hon fördenskull även förestod regeringen.37 Även farhå

gor för att Hedvig Eleonoras exempel skulle bli prejudicerande för andra drottningar 

uttrycktes. Dessutom anfördes det tvivel om att kvinnor var tillräckligt kompetenta 

att handha rikets styrelse. Slutligen fattade ändå ständerna beslutet om att godkänna 

kungens testamente rörande hustruns roll "ändoch för detta icke hafwer warit bruke-

ligit/ at någon Rijkzens Änkie-Drottningh widh Regementet sittia/dhet förestå/och 

där vthi något votum äga kunde".38 Drottningen skulle också inneha det högsta an-

41 



KARIN TEGENBORG FALKDALEN 

Bild i. David von Kraflt, Ulrika Eleonora den yngre. Foto: Bukowskis. 
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'vij båda, som äro ett"1 

Detta porträtt av Ulrika Eleonora är utfört av David 
von Krafft som 1698 hade anställts som hovmålare i den 
svenska kungafamiljen.2 Mig veterligt finns inga när
mare angivelser om när porträttet skall ha målats. En 
rimlig tolkning är att porträttet härrör från den tid då 
Ulrika Eleonora ingick i rådet, det vill säga runt år 1713. 
Det mest intressanta med porträttet är den silhuett av 
Karl XII som återfinns till vänster om Ulrika Eleonora. 
(Vid hennes vänstra öga.) Det finns flera möjliga för-

Detalj av bild 1. klaringar till detta "dubbelporträtt". Det kan för det 
första ses som en markering av att Ulrika Eleonora 

regerar på sin bror kungens uppdrag. Det är ett antagande som finner stöd i 
kungens egna ord i samband med att det blev klart att Ulrika Eleonora skulle 
inträda i rådet år 1713. Som syskon kunde de "ey annars ansees.än een Person 
tilsammans, som är dhelt på två stellen" eftersom "vij båda, som äro ett ey 
kunna hafva annat än en villia, men medh Senaten är hel annan beskaffen-
heet". Ulrika Eleonoras uppgift var alltså enligt kungen att övervaka rådets 
arbete och se till att man följde kungens anvisningar.3 

Den svenske kungen hade konsekvent skjutit alla tankar på äktenskap 
framför sig och därmed möjligheten till en tryggad tronföljd. En central fråga 
vid det svenska hovet under 1700-talets början var vem som skulle efterträda 
Karl XII.4 Mot den bakgrunden skulle också porträttet kunna ses som en mar
kering gentemot systersonen Karl Fredrik av Holstein-Gottorps tronanspråk. 
Denne lät också avporträttera sig på samma sätt som sin morbror, utan peruk 
med bakåtkammat hår och iförd uniform. På så vis önskade Karl Fredrik 
understryka släktbandet mellan sig själv och kungen.5 Karl XII:s bild på 
Ulrika Eleonoras porträtt skulle i så fall framhålla både hennes legitimitet som 
regent och hennes ställning som Karl XII:s syster. 

Konstvetaren Martin Olin uppmärksammar att drottningen kunde ha 
haft ett liknande syfte med det porträttgalleri hon skapade på Drottningholms 
slott under 1720-talet. Porträtten av kungliga förfäder och högre ämbetsmän 
från den karolinska eran framhöll både den dynastiska kontinuiteten och det 
kungliga enväldet.6 

1 Konung Karl XII:s egenhändiga bref: Samlade och utgifna af Ernst Carbon (Stockholm, 

1893), 129. 
2 Ericsson (1994), 28. 
3 Konung Karl XII.s egenhändiga bref 129. 
4 Se till exempel Sven Grauers, "Hedvig Sofia-Karl XII:s älsklingssyster: Ett karolinskt 

furstinneöde", Karolinska förbundets årsbok (1970), 163-168; Holst (1956), 65-68, 92; 

Persson (1999), 190-197. 
5 Magnus Olausson, "Den stora rollen", i Ansikte mot Ansikte: Porträtt från fem sekel, 

red. Görel Cavalli-Björkman, Nationalmusei utställningskatalog nr 626 (Stockholm, 

2001), 200f; Martin Olin, Det karolinska porträttet: Ideologi, ikonografi, identitet 

(Stockholm, 2000), 245F. 
6 Olin (2000), 243ft 
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svaret för sonens uppfostran. Däremot kom Fredrik Adolf att bytas ut med motive

ringen att han var utländsk furste och därför inte hade med svenska angelägenheter att 

skaffa. Inom forskningen har framförts att ett skäl till att Hedvig Eleonora, men inte 

Fredrik Adolf, fick sitta kvar var att hon ansågs obetydlig och därför inte utgjorde nå

got hot mot rådets makt. Åtgärden skulle därför kunna ses som ett sätt att motverka 

framväxten av en starkare kungamakt som inletts under Karl X Gustavs regering.39 

Hedvig Eleonora kom också att ingå i förmyndarregeringen och ha ansvaret för 

sonsonen Karls (XII) uppfostran. Det var Karl XI som i sitt testamente beslutade att 

modern skulle leda förmyndarregeringen och ansvara för kungabarnens uppfostran. 

Det var släktbandet tillsammans med riksänkedrottningens goda förstånd och kung

liga dygder "som giöra henne till denne Regiementz dehlachtighet högstwärdig och 

Osz och Wåre barn/ samt alle Wåre trogne undersåtare om desz goda och trogna för

sorg till alles deras bästa nogsamt försäkrade".40 Hon framställs som både duglig och 

kompetent att regera för rikets och undersåtarnas bästa, och det är alltså en blandning 

av principerna om släktskap och duglighet som framhålls i testamentet. 

I sammanhanget kan det vara av intresse att notera att även Ulrika Eleonora den 

yngre tillfrågades om att delta i rådets sammanträden under Karl XII:s frånvaro. Rådet 

hade med tiden fått allt svårare att genomdriva fattade beslut. Som en kungs dotter 

och syster ansågs Ulrika Eleonora kunna ge nödvändig legitimitet åt fattade beslut och 

skapa enighet i riket. Dessutom ansågs hon åtnjuta stort förtroende bland rikets stän

der. Det är alltså en kombination av principen om släktskap och prinsessans person

liga duglighet som förefaller vara avgörande för att det är Ulrika Eleonora och inte 

systersonen Karl Fredrik som hösten år 1713 inträder i rådet.41 Prinsessans deltagande 

i rådets sammankomster blev således en stabiliserande faktor, och ett sätt att bevara 

den kungliga auktoriteten. Hennes närvaro skulle "dermed gifwa deras wärkställande 

det nödiga eftertryck".42 Vid den påföljande riksdagen väcktes också förslaget om att 

formellt göra henne till regent. Förslaget, som fick stöd bland flera av ständernas med

lemmar, uppfattades som ett sätt att minska rådsaristokratins inflytande. Det kom 

dock inte att genomföras.43 Ulrika Eleonora kom även efter sin abdikation år 1720 att 

inträda som regent under maken Fredrik I:s frånvaro år 1731 och 1738. Detta motive

rades bland annat med att hon var "den säkraste och tilförlåteligaste Uttydare af 

Kongl. Maj:ts nådige tankar om Rikets styrelse".44 

& 

De bestämmelser som reglerade drottningarnas ställning som regenter och förmynda

re i Sverige vid den här tiden visar att drottningarna hade en funktion att fylla för kon

stituerandet av monarkin som institution.45 I bestämmelserna om de svenska 

änkedrottningarnas uppgifter var det framförallt principen om släktskap som kom till 
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uttryck. Som en kungs mor kunde en drottning fungera som en länk mellan far och 

son och på så vis upprätthålla den dynastiska kontinuiteten. Hennes uppgift var att 

bevaka kungamaktens intressen under en känslig period mellan två myndiga kungar.46 

Det kan ses som ett utslag av att principen om släktskap var överordnad frågan om 

kön vid förmyndarregeringarnas sammansättning. En änkedrottnings roll kan också 

ses mot bakgrund av den traditionella uppgiften för en änka, den att efter makens död 

förestå hushållet och ha ansvaret för barnen. Som änka var hon inte heller underställd 

en far eller make. Det var en uppgift som har flera likheter med husmoderns roll inom 

hushållet.47 Det fokuserar samtidigt på en patriarkalisk ordning. Drottningens aukto

ritet och makt utgick från kungen. Det var upp till honom att insätta hustrun som 

regent. Drottningrollen var alltså inte i sig en garant för makt och auktoritet. Det är 

Maria Eleonora, som inte fick en plats i förmyndarregeringen och slutligen fråntogs 

vårdnaden om dottern Kristina, ett exempel på.48 Någon som däremot lyckades att 

använda sig av sin ställning som änkedrottning för att skapa en politisk plattform var 

Kristina av Holstein-Gottorp som var en av de mer inflytelserika politiska aktörerna 

vid 1600-talets början.49 

I sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan att å ena si

dan ingå i en förmyndarregering och styra riket och å andra sidan ha vårdnaden om 

och ansvaret för tronföljarens uppfostran. Att ingå i tronföljarens närmaste omgivning 

innebar dock en möjlighet till politiskt inflytande för drottningen.50 

I inledningen nämndes hur patrilinjära inslag kom att få större inflytande under 

perioden. Det kan därför vara av intresse att också lyfta fram drottningarnas legitimi-

tetsskapande funktion. Det var många gånger drottningarna som förmedlade ädla 

anor och kunglig börd till sina män och barn. Dessa faktorer var viktiga för en kungs 

legitimitet, på så vis förstärktes föreställningen om den kungliga särarten. Mot den 

bakgrunden kan till exempel Gustav Vasas giftermål med den tyska prinsessan Kata

rina av Sachsen-Lauenburg ses.51 Ett giftermål med en utländsk prinsessa skulle inord

na Vasadynastin i en furstlig gemenskap och skapa distans mellan kungafamiljen och 

svenska adelsätter.52 Gustav Vasa var inte heller unik med sitt första äktenskap med en 

tysk prinsessa utan det kom snarare bli regel än undantag för svenska kungars gifter

målsmönster.53 De svenska drottningarna kan här sägas ansluta till en traditionell upp

gift för en drottning under tidigmodern tid.54 

Den saliska lagen 

Det har tidigare diskuterats att det finns flera likheter mellan bestämmelserna för 

svenska och franska änkedrottningar. Det franska fallet är ett exempel på hur makten 

på olika nivåer under tidigmodern tid i allt högre grad kom att reserveras för männen 
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och definieras som manlig, något som till exempel historikern Sarah Hanley har upp

märksammat i flera studier. Denna process kom också till uttryck i uttolkningarna av 

den saliska lagen.55 

Den saliska lagen handlade ursprungligen om att kvinnor inte fick ärva familje

jorden, men det var först under högmedeltiden som den saliska lagen kopplades sam

man med tronföljden i Frankrike och med föreställningen om att kronan och "den 

kungliga domänen" inte kunde separeras från varandra. Tolkningen av den saliska la

gen kom under tidigmodern tid alltmer att bindas samman med en negativ syn på 

kvinnans förmåga; kvinnan var av naturen oförmögen och olämplig att regera. Att den 

saliska lagen uppfattades som uråldrig gav den samtidigt rangen av fundamentallag 

och därmed ännu större betydelse för synen på kvinnans ställning.56 

Att makten alltmer kom att definieras i manliga termer kom bland annat till ut

tryck i uppfattningen att det var männens reproduktiva förmåga som var förutsätt

ningen för innehav av ett offentligt ämbete, och då inte bara kungaämbetet. Det var 

en uppfattning som i sin tur fann stöd i Aristoteles syn på mannen som den skapande 

och alstrande kraften och kvinnan som den passiva och mottagande motsvarigheten. 

Det är visserligen drottningen som föder tronarvingen men det är kungen som skapar 

honom. Samtidigt som kungen för dynastin vidare genom att skapa arvingar förevigar 

han även monarkin.57 En enbart manlig tronföljd tänktes alltså utgöra en garant för 

att kungarna skulle förbli av franskt blod. Det framkommer i en utredning som gjor

des av den franske rättslärde Claude de Seyssel år 1515: 

When the succession goes from male to male, the heir is always certain and is 
of the same blood as those who formerly ruled, so the subjects have the very 
same love and reverence for him as for his predecessors.58 

Synen på den franske kungen som den skapande kraften förenades med föreställning

en om hushållet som samhällets minsta politiska enhet.59 På så vis blev kungafamiljen 

ett med riket vilket gav stöd för maktrelationer uttryckta i föräldra-barn-termer och 

kungen som Frankrikes make.60 Om kungen var gift med riket och Frankrike därmed 

blev hans hustru kunde han göra anspråk på den makt maken och husfadern hade över 

hushållets medlemmar. Det innebar att kvinnan som var underordnad i äktenskapet 

inte heller som drottning skulle styra över män.61 Detta resonemang återkommer även 

i den politiska debatten, vilken diskuteras längre fram i avhandlingen. 

Men den saliska lagen gav samtidigt möjlighet åt änkedrottningar att spela en po

litisk roll. Det var moderskärleken och släktbandet mellan mor och barn som motive

rade kungamoderns inträde som regent och förmyndare för kungabarnen. 

Drottningens viktigaste uppgift var att förvalta och att vara ett band mellan far och 

son, men eftersom kvinnor var utestängda från tronföljden behövde man inte riskera 

att kungamodern usurperade makten från sonen.62 Tillämpningen av den saliska la
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gen kan kopplas samman med framväxten av en stark centralmakt i kombination med 

utvecklingen av en absolut kungamakt i Frankrike.63 En manlig tronföljd i rakt ned

stigande led där änkedrottningarna förvaltade arvet för den omyndiga sonens räkning 

skulle upprätthålla den dynastiska kontinuiteten, distansera kungen från andra tron

pretendenters krav samt behålla riket odelat. Det var en tradition som började utveck

las under 1300-talet och som i praktiken innebar att de franska änkedrottningarna 

fungerade som regenter för omyndiga söners räkning från 1400-talet fram till 1700-

talets början. Samtidigt var änkedrottningarnas ställning beroende av att manliga 

tronpretendenter frånsade sig sina tronanspråk och även av parlamentets godkännan

de.64 

Exempel på franska regerande änkedrottningar under tidigmodern tid var Kata

rina av Medici (regent för Karl IX 1560-1563 ), Maria av Medici (regent för Ludvig 

XIII 1610-1614) och Anna av Österrike (regent för Ludvig XIV 1643-1651). Katarina 

av Medici (1519-1589) är ett belysande exempel för hur rollen som mor och änka kunde 

användas av en drottning för politiska syften. Den franska änkedrottningen använde 

de positiva egenskaper som förknippades med moderskapet för att rättfärdiga sin ställ

ning som regent. Som "moder" var det hennes främsta uppgift att beskydda och dra 

omsorg om sina barn, både sina egna och undersåtarna. Hon använde sig med andra 

ord av samma argument som de franska kungar gjorde för att motivera att deras hus

trur skulle ingå i förmyndarregeringarna. Samtidigt kunde dessa egenskaper användas 

mot henne. Bland annat beskylldes hon för att misslyckats med att beskydda sina barn 

och anklagades för "kvinnlig vekhet". Hon beskrevs som en italiensk uppkomling och 

en maktlysten giftkokerska som inte skydde några medel för att stärka sin ställning. 

Bilden av henne som giftkokerska var tacksam att använda då den anknöt till kvinnans 

roll som husmor. Hon anklagades för att medvetet ha försummat barnens uppfostran 

och för att ha omgivit dem med ett depraverat hov. Bilden av Katarina av Medici som 

en ond och dålig moder spreds i Frankrike i samband med de religionsstrider som 

splittrade landet. De negativa inslagen har präglat eftervärldens bild av henne och kom 

också att användas mot kommande drottningar i Frankrike.65 

Hittills har studien framförallt uppehållit sig vid änkedrottningarnas uppgifter. 

Nu är det på sin plats att även studera kungadöttrarnas roll. Kring sekelskiftet 1600 

införs kvinnlig arvsrätt i Sverige. För att placera in de svenska bestämmelserna i sitt 

sammanhang följer närmast en redogörelse för de huvudprinciper som reglerade den 

kvinnliga tronföljden i Europa under den aktuella perioden. 
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Regerande drottningar i en europeisk kontext 

Historikern Armin Wolf, som har undersökt successionsordningar och principer för 

tronskiften under medeltiden, menar att det var möjligt i samtliga europeiska länder, 

förutom Frankrike och det tyskromerska riket, för en kvinna att bli regerande drott

ning. Han ger som exempel att mellan åren 1350 och 1450 innebar 12 av 100 tronskiften 

att en kvinna övertog tronen.66 Wolf har sammanställt ett antal principer som varit 

avgörande för huruvida kvinnor kunde bli regerande drottningar under medeltiden. 

Huvudprincipen har visserligen varit att en man skulle regera. Men en kvinna kunde 

bli regerande drottning om hon till exempel var närmaste ättling till stamfadern eller 

stod i ett närmare släktskapsförhållande till den avlidne kungen än vad en manlig ätt

ling gjorde. Detsamma gällde om hon var vuxen och den manliga tronpretendenten 

var omyndig, likaså om hon var inhemsk medan den manlige tronkrävaren var ut

ländsk. Övergripande gällde att släktskap på manssidan gick före släktskap på kvinno

sidan, att äldre gick före yngre, inhemsk före utländsk, att biologiskt barn hade 

företrädesrätt framför ett adopterat och att frisk gick före sjuk.67 Ett exempel på en 

regerande drottning som tack vare dessa bestämmelser kom att styra var den danska 

unionsdrottningen Margareta (1387-1412).68 Dessa principer kan också sägas vara väg

ledande för bestämmelserna om kvinnlig tronföljd under tidigmodern tid. 

Dynastiska hänsynstaganden medförde att ett antal kvinnliga monarker och re

gen ter innehade makten i flera europeiska riken under tidigmodern tid.69 I Spanien 

regerade Isabella av Kastilien (1474-1504) tillsammans med maken Ferdinand.70 Eng

land hade fyra regerande drottningar, Maria Tudor (1553-1558), Elisabeth I (1558— 

1603), Maria II (1689-1694), som ingick i en samregering med maken Vilhelm III 

(1689-1702), och Anna Stuart (1702-1714.)71 I Skottland förestod änkedrottningen 

Maria av Guise (1542-1560) förmyndarregeringen för dottern Maria Stuart (1542-

1567).72 Inom den Habsburgska dynastin var det ett vanligt arrangemang att dess 

kvinnliga medlemmar av sina manliga släktingar utsågs till regenter över de olika re

gioner som ingick i det vidsträckta väldet. Det var företrädesvis änkor som utnämndes 

till regenter, på så vis riskerade inte den regerande monarken att konkurrerande dy

nastier skulle uppstå. Som exempel kan nämnas att de Spanska Nederländerna under 

större delen av 1500-talet och tidigt 1600-tal hade fyra kvinnliga regenter. Margareta 

av Österrike (1507-1515,1519-1530), Maria av Ungern (1531-1555), Margareta av Parma 

(1559-1567,1579-1583) och Isabella Clara Eugenia (1599-1633).73 Också Ryssland hade 

ett antal regerande drottningar: Sofia av Ryssland (1682-1689) som regerade i halvbrö

derna Ivans och Peters (den store) namn, kejsarinnorna, Katarina (1725-1727), Anna 

Ivanovna (1730-1740), Elisabeth (1741-1762) och Katarina II (1762-1796). I Österrike 

var Maria Theresia (1740-1780) regerande kejsarinna. 
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I Frankrike slutligen var alltså kvinnor helt utestängda från tronföljden enligt 

den saliska lagens bestämmelser, däremot fungerade, som tidigare diskuterats, änke

drottningar som regenter i förmyndarregeringar. 

Kvinnlig arvsrätt i Sverige 

Ett belysande exempel på de patriarkaliska principer som reglerade relationerna i en dynas

ti är Gustav Vasas testamente från år 1560. Hans döttrar, som var uteslutna från tronfölj

den, skulle erhålla en rejäl summa i hemgift och vara garanterade underhåll tills dess de 

hade gifts bort "effier ordningen och linien uthi konungslige, furstelige eller furstelige likes 

hus och slächter".74 I detta resonemang återfinns idén om att kungabarn ska gifta sig med 

sina likar och därmed upprätthålla föreställningen om den kungliga särarten. Kungen 

överlät ansvaret för döttrarna på deras bröder och då särskilt på Erik "såsom hufvudet och 

then förnembste ibland them". Prinsessorna skulle först och främst vara gudfruktiga, följa 

brödernas råd och anvisningar och som hustrur lyda och ära sina makar. De skulle sträva 

efter att följa moderns goda exempel och uppträda såsom det anstod deras börd och ställ

ning.75 I testamentet återfinns också en uppmaning till döttrarna att spela en politisk roll, 

inom ramen för deras roll som hustrur. Så fort de hade möjlighet skulle de arbeta för rikets, 

och får man förmoda dynastins, bästa.76 Å ena sidan var alltså Gustav Vasa motståndare 

till att en kvinna skulle ärva tronen, men å andra sidan var han inte främmande för att an

vända sig av kvinnosidan (döttrarna och hustrun) för att främja sina och kungamaktens 

intressen. Detta kan dels ses som ett uttryck för kungens pragmatiska läggning, dels som 

att det egentligen inte var kvinnornas kompetens att agera i politiska sammanhang som 

han ifrågasatte i sitt motstånd mot kvinnlig tronföljd.77 Att döttrarna skulle arbeta för ri

kets bästa var också något som sonen Karl IX tog fasta på i sitt testamente/8 

Under Johan III:s och Karl IX:s regeringar kom dessutom döttrarna att förses med 

arvsrätt till den svenska tronen. Det är i arvföreningarna från år 1590 respektive år 1604 som 

arvsrätten också utsträcks till Vasaättens kvinnosida. Arvföreningarna utgör intressanta ex

empel på hur den ärfdiga monarkin alltmer konstitueras i form av detaljerade bestämmel

ser bland annat för tronarvingens giftermål, religionstillhörighet, uppfostran och 

vistelseort.79 Även införandet av kvinnlig arvsrätt kan ses i detta sammanhang. Huvud

principen var att en kvinnlig medlem av Vasaätten kunde ärva tronen om det inte fanns 

några manliga arvingar som på manssidan var ättlingar till ättens huvudman. Det var de 

ogifta prinsessorna i åldersordning som kunde komma ifråga som regerande drottningar.80 

I Norrköpings arvförening från år 1604 konstateras att ständerna då skulle 

[...] annamme och bekenne then Furstinne och Konunge Dotter/om hon til 
är/ eller och Furste dotter som då äldst och oförseed är/ aff samme Konunglige 
Qwinköns slächte/ för Sweriges Rijkes Drotning/ [...]Sl 
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Bild z. David Kl ocker Ehrenstrahl, Allegori över rikets lyckliga ställning genom födelsen av tron 
arvingar, 1693, Drottningholm. Foto: Nationalmuseum, Stockholm. (Något beskuren.) 
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Kungarikets stabilitet 

Ulrika Eleonora kan beskrivas som ett "enväldets barn". Hon hade under hela 
sin uppväxt tillägnat sig föreställningen om att monarken var tillsatt av Gud. 
Denna målning av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl är från år 1693 och 
skildrar successionsordningen inom den pfalziska kungafamiljen. Samma år 
hade den kvinnliga arvsrätten bekräftats och ständerna hade avgivit sin suverä
nitetsförklaring, som kan betraktas som ett slutgiltigt befästande av det karo
linska enväldet. I Suveränitetsförklaringen återfinns två centrala före
ställningar för det karolinska enväldet; de teokratiska och de patrimoniella. De 
teokratiska idéerna ger stöd för kungen som Guds ställföreträdare i riket. Det 
går i sin tur tillbaka på uppfattningen om att all makt utgår från Gud, som 
alltså har givit kungen i uppdrag att regera i riket. De patrimoniella idéerna 
innebär att riket betraktas som en av Gud förlänad egendom som kungen äger 
rätt att bruka efter "eget behag".1 De två idélinjerna kopplades samman med 
den pfalziska dynastins arvsrätt till den svenska kronan och tolkades i dynas
tiska termer i en rad genrer.2 

Målningen skildrar hur Svecia bär fram de kungliga regalierna inför de tre 
tronarvingarna, Karl, Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora medan ryktbarhetens 
gudinna, Fama, tillkännager tronarvingarnas eviga berömmelse. Det är den 
pfalziska dynastins upphöjdhet, makt och gudomliga legitimitet som under
stryks; Ulrika Eleonora var medlem i en teokratisk dynasti. Ovanför de tre 
arvingarna svävar de fyra prinsar som avlidit under 1680-talet. Nedanför Sve
cia står representanter för de fyra stånden.3 Att en fastställd arvsrätt kopplas 
samman med stabilitet framkommer av den devis som står skriven på det 
podium Svecia står på. Den lyder på latin "Stabilimentum regni", det vill säga 
"Kungarikets stabilitet". 

1 Lennart Thanner, "Suveränitetsförklaringen år 1693 tillkomst och innebörd", Karo

linska förbundets årsbok (1954), passim. 
2 Se till exempel Ellenius (1966), noff; passim; Siden (2001), 103-108; Snickare (1999); 

Olin (2000). 
3 Ellenius (1966), 52fÇ 135; Dahlgren (1997), 121. Uttrycket den "teokratiska dynastin" 

är hämtat från Ekedahl (1999), 78-122. 
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Både en manlig och kvinnlig tronföljare måste ha ständernas godkännande för att ingå 

äktenskap, vilket skulle vara till nytta för riket. Deras makar måste bekänna sig till den 

lutherska läran och fick inte komma från ett fientligt sinnat rike eller folk. En kvinnlig 

arvinge rekommenderades i Johan III:s arvförening att ingå äktenskap med en tysk 

furstlig ättling till Gustav Vasa medan hon i Norrköpings arvförening även uppmana

des att gifta sig med en inhemsk man. Ständerna lovade dock att inte utse en make 

mot drottningens vilja.82 En annan betydelsebärande skillnad mellan en manlig och 

kvinnlig tronföljares arvsrätt var att arvföreningarna inte innehöll några uppgifter om 

huruvida drottningens arvsrätt gick i arv till hennes barn.83 

Det finns flera förklaringar till att den kvinnliga arvsrätten reglerades starkare än 

den manliga. En möjlig tolkning, som redan uppmärksammats, är rädslan för att riket 

med en drottning på tronen skulle komma under utländskt beroende.84 Det ligger i 

sin tur nära den patriarkaliska föreställningen om att det är kvinnan som följer man

nens stånd, och att kvinnan inte för familjen vidare utan gifter in sig i mannens fa

milj.85 En tänkbar förklaring till arvföreningarnas otydlighet över om drottningen 

kunde förmedla arvsrätten till sina barn är att detta var ett sätt att motverka utveck

lingen av en starkare kungamakt. Arvsrätten efter en regerande drottning blev då en 

förhandlingsfråga för råd och ständer.86 

Den kvinnliga arvsrätten förbands med dynastins fortbestånd och med vidmakt

hållen ordning. Det var i första hand för att undvika tvedräkt, oenighet och missämja 

som blir följden av att "then rätte Byrdz och Blodz Linien" bryts som kvinnor gavs 

arvsrätt.87 Det var också i enlighet med bestämmelserna i Norrköpings arvförening 

som Kristina ärvde kronan vid faderns död år 1632.1 samband med att Kristinas kusin, 

Karl Gustav utsågs till arvfurste år 1650 togs den kvinnliga arvsrätten bort.88 Detta har 

tolkats som ett utslag av drottningens egen negativa syn på kvinnors förmåga att rege

ra. Kristinas uppfattning kommer att diskuteras närmare i avhandlingens tredje del. 

En möjlig tolkning är att beslutet om enbart manlig tronföljd var ett sätt att minska 

Karl Gustavs möjligheter att utöva makt. Om denne inte skulle få någon son, skulle 

inte heller hans ätt fortleva på den svenska tronen.89 

Karl XI önskade under sin regering återinföra den kvinnliga arvsrätten. I diskus

sionerna framkommer en intressant kommentar som belyser det huvudsakliga syftet 

med kvinnlig arvsrätt, den att fungera som ett skyddsnät för dynastins fortsatta makt

innehav. Den föredragande konstaterar efter en genomgång av Gustav Vasas arvför

ening att "där intet nämnes om qvinnkön, eftersom där var så många söner".90 År 1682 

var emellertid läget ett annat, Karl XI:s äktenskap med Ulrika Eleonora hade hittills 

resulterat i två barn, sonen Karl (XII) och dottern Hedvig Sofia. Med dåvarande be

stämmelser hade kungen enbart en tronarvinge som kunde ta över tronen och föra dy

nastin vidare.91 
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1683 års riksdagsbeslut och Karl XI :s testamente innehåller argument som förbin

der kvinnlig arvsrätt med teokratiska idéer och arvrikets fortbestånd.91 För det första 

konstateras att kvinnlig arvsrätt var en tradition med gamla rötter. För det andra ses 

den kvinnliga arvsrätten som en förmån som även borde komma kungens döttrar till 

del. För det tredje uppfattas den kvinnliga arvsrätten som ett tecken på den pfalziska 

dynastins gudomliga utvaldhet. För det fjärde ses döttrarnas arvsrätt som en möjlighet 

att befästa arvriket och att hålla valriket stången.93 Därför skulle ingen "i mangel af 

Mannlige giöra de Quinnlige Wåre Arfwingar Successions Rättigheeten till Rijket 

härefter strijdig eller äfwentyrlig".94 

Återinförandet av kvinnlig arvsrätt år 1683 kan kopplas till utvecklingen av det 

kungliga enväldet som tog sin början vid riksdagen 1680 och successivt kom att befäs

tas under följande riksdagar och utmynna i en suveränitetsförklaring år 1693.951 denna 

konstateras att kungen är 

[...] een Enwåldz allom biudande och rådande Souverain Konung/ den ingen 
på Jorden är för des Actioner responsabel, utan har Macht och Wåld/effter sitt 
Behag och som een Christelig Konung at styra och regera sitt Rijke [...]96 

Under riksdagen hänvisas det också till att det inte enbart var Karl XI som var suverän 

och enbart ansvarig inför Gud som efter eget behag kunde "styra och regera sitt Rijke" 

utan det gällde även hans arvingar "både man - och kvinnkön" som ärvde tronen efter 

honom.97 Detta var en anledning till att den kvinnliga tronföljden vid frihetstidens 

början förbands med det karolinska enväldet.98 Arvsrätten för Karl XI:s döttrar skulle 

regleras enligt de bestämmelser som gällde för drottning Kristina.99 De oklara bestäm

melserna om framförallt villkoren för en drottnings giftermål kom att sätta sin prägel 

på både relationerna inom den pfalziska kungafamiljen vid 1700-talets början och vara 

avgörande för att Ulrika Eleonora den yngres arvsrätt underkändes år 1719.100 

Sammanfattande diskussion 

Principen om manlig tronföljd var egendigen ett bräckligt system. Om det inte fanns 

några manliga ättlingar var valrike och tronstrider troliga följder. Med kvinnlig arvs

rätt fick den regerande dynastin ett extra skyddsnät, saknades en manlig arvinge kunde 

en kvinnlig träda i dennes ställe. Idéhistorikern lan Maclean konstaterar att tron

följdsbestämmelserna är ett av de områden där kön har haft störst betydelse. Att en 

kvinna inte kunde ärva tronen innebar samtidigt att hon begränsades som rättslig in

divid, vilket var nära förbundet med samhällsposition, roll och innehav av egen

dom.101 Jag vill tillägga att en enbart manlig tronföljd tar fasta på principerna om både 

kön och släktskap, dels är det enbart en man som kunde ärva tronen, dels är det släkt

bandet med ättens huvudman som avgör hans placering i tronföljden. De arvfören-
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ingår som gav kvinnor arvsrätt menar jag snarare tar fasta på släktskap än kön. 

Visserligen är huvudprincipen att en man går före en kvinna, men återstod det inga 

arvsberättigade manliga arvingar, kunde en kunga- eller furstedotter ärva tronen. Det 

kan alltså konstateras att införandet av kvinnlig arvsrätt på ett plan innebar en mer 

jämbördig position för en kvinnlig medlem av kungafamiljen. Men det är inte enty

digt, en arvprinsessas ställning var inte likställd med en arvfurstes. För det första ärvde 

hon inte tronen på samma villkor och för det andra omfattades hennes arvsrätt av fler 

bestämmelser än en manlig tronföljares. Det blir särskilt tydligt i reglerna för en drott

nings giftermål som har flera likheter med de villkor som Henrik VIII ställde upp för 

döttrarnas arvsrätt.102 

Att släktskap på ett plan går före kön kan också ses som ett uttryck för att före

ställningen om den kungliga särarten överordnas frågan om monarkens kön. Makten 

och auktoriteten ligger nerlagd i drottningens ådror, och förbinds därmed med hennes 

kungliga börd snarare än hennes kvinnliga kön. Det ger samtidigt en drottning en sär

ställning gentemot kvinnor i allmänhet. På så vis förbands en drottning med en vid

makthållen ordning och kontinuitet utan att hennes exempel blev tillämpbart på 

andra kvinnor.103 Kvinnlig arvsrätt handlade också framförallt om att upprätthålla arv

riket för att på så vis bevara stabilitet, ordning och kontinuitet i både riket och dy

nastin. En regerande drottning blev genom detta en del av en övergripande 

patriarkalisk ordning. Detta kommer som vi ska se också vara ett av de viktigare argu

menten för kvinnliga monarker i den politiska debatten. 

Denna diskussion har framförallt tagit fasta på förutsättningarna för regerande 

drottningars legala auktoritet. Som en följd av bestämmelserna och de dynastiska 

principer som i mångt och mycket präglade den tidigmoderna politiken kunde, som 

redan diskuterats, ett antal kvinnor bli regerande drottningar. I den följande delen ska 

perspektiven vidgas och de viktigaste argumenten för och mot regerande drottningar 

diskuteras. Enligt en del av debattörerna innehade en kvinnlig monark varken legal 

eller legitim auktoritet, medan de som försvarade en regerande drottning ansåg att en 

kvinna visst kunde vara både en legitim och duglig monark. Vilka var då argumenten 

för och mot att en kvinna skulle härska? 
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NOTER 

1 Konung Gustaf den fórstes registrator/ utg. af Riksarkivet; genom Joh. Ax. Almquist, Handling

ar rörande Sveriges historia, Första serien 29 vol. (Stockholm, 1861-1916), vol. XXIX, 241. 

2 Ibid., 24if. 
3 Lagerroth (1966), 12; Ingvar Andersson, "Förebilden för Gustav Vasas arvförening", Scan-

dia 4 (1931), 229f 
4 Antonia Fraser, Mary Queen of Scots (1969), 2. uppl. (New York, 1969), 13; Hopkins (1991), 36ff. 
5 Erik XIV:s almanacksanteckningar: Hans dagböcker, ritningar och musiknoter i urval / utg. 

af Carl Magnus Stenbock (Stockholm, 1912), 83. 
6 Ibid., 83. Erik hänvisar i sina anteckningar till att Gustav Vasa låtit informera sig om hur 

tronföljden var utformad i Frankrike, där kvinnor enligt den saliska lagens bestämmelser 
var utestängda från tronföljden. Andersson (1931), 231. 

7 Lindberg (1997), 11-14. 
8 Se till exempel Hanley (1994) a, 7-18. 
9 Lindberg (1997), 11-14; Dick Harrison, "Medeltida drottningar i Sverige", Drottningar 

kvinnlighet och makt: Livrustkammaren 1999-2000, red. AnneMarie Dahlberg (Stockholm, 
1999), 25-36; Steinar Imsen, "Late Medieval Scandinavian Queenship", i Queens and 
Queenship in Medieval Europe: Proceedings of a conference held at King's College London 

April 1995, red. Anne J. Duggan (Woodbridge, 1997), 53-73. 
10 Stadin (1997) a, 200ff, 205ff; Hanley (1994) b, 107#. 
11 Detta var också något som kom att yttra sig i hur adeln under 1500- och 1600-talet kom 

att räkna sina släktskapsförhållanden. Christer Winberg, Grenverket: Studier rörande jord, 
släktskapssystem och ståndsprivilegier, Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forsk
ning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistoriskt bibliotek (Stockholm, 
1985), 32; Samuelson (1997), 29of. 

12 Se till exempel Karl Gustaf Hildebrand, "Gustav Vasas arvförening: Dess medeltida bak
grund och förutsättningar", Historisk tidskrift 54(1934), i3if; Lagerroth (1966), uff. 

13 Arvföreningen i Västerås hade bland annat fyra år tidigare föregåtts av en arvhyllning i 
Örebro där riksråd och biskopar bekräftade sin trohet till Gustav Vasa och hans söner ge
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författningens historia. Under tidehvarfvet 1521-1718/1521-1544 (Stockholm, 1887), del 1:1, 
250-253; Andersson (1931), 224fr; Hildebrand (1934), 151-156; Gottfrid Carlsson "Gustav 
Vasas testamente", Historisk tidskrift för Finland 39(1954), 16-25. 

14 Bland annat har dess medeltida rötter och koppling till utvecklingen under valriket dis
kuterats. Hildebrand (1934). Likaså har tyska förebilder framhållits av forskningen. His
torikern Ivan Svalenius lyfter fram den modell som tillämpades i det tyska furstendömet 
Braunschweig-WolfFenbüttel som Gustav Vasa hade nära förbindelser med tack vare sitt 
äktenskap med Katarina av Sachsen-Lauenburg. Svalenius menar också att kungens tyske 
rådgivare och chef för det kungliga kansliet, Georg Norman, var bekant med tyska arvför
eningar och även den ovan nämnda. Ivan Svalenius, Georg Norman: En biografisk studie 
(Lund, 1937), 172-175; idem., Gustav Vasa (1950), 2.uppl. (Stockholm, 1963), 205f. Även 
likheterna med Frankrike där kvinnor, enligt den saliska lagens bestämmelser, liksom i 
Sverige var uteslutna ur tronföljden har uppmärksammats. Andersson (1931). 

15 SRA (1887), del 1:1, 378-390. 
16 SRA (1887), del 1:1, 382. Det understryks också i det tal som hölls i samband med riksda

gen. Hildebrand (1934), i48ff, i56ff; Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa: Landsfader eller ty
rann(Stockholm, 2002), 27iff; Österberg (1992), 94 f. 

55 



KARIN TEGENBORG FALKDALEN 

17 Lindegren (1995), 40. 
18 För Vasaättens legitimitetssträvanden se Kurt Johannessons olika studier, "Retorik och 

propaganda vid det äldre Vasahovet", Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria (1969-
70); idem, "Gustav Vasa och renässansen"; idem, "The portrait of the Prince as a Rheto
rical Genre"; Larsson (2002), 307-311, 348-362. 

19 En agnatisk tronföljdsordning innebär att tronen går i arv på manssidan. Det är endast 
män genom män som ärver kronan. Principen om "lineal Primogenitur" går ut på att kro
nan går i arv från far till förstfödde son och hans släktgren i rakt nedstigande led. Defini
tionerna är hämtade från SOU 1977:5,15. 

20 Se till exempel Ericsson (2002), 52-56. De fördelar för både stabilitet och ekonomi som 
ärftlig tronföljd haft i andra länder framhölls också vid riksdagen i Västerås. SRA (1887), 
del 1:1, 37if. 

21 Se till exempel Stellan Dahlgren, "Karl XI", i Kungar och krigare: Tre essäer om KarlX Gus
tai)y Karl XI och Karl XII, Anders Florén, Stellan Dahlgren & Jan Lindegren (1992), 4. 
uppl. (Stockholm, 1997), 83-87; Ericsson (2002), 52-56. 

22 Ericsson (2002), 52-56. 
23 Se också till exempel Lagerroth (1966), 11—16; Carlsson (1954), 24ft För en övergripande 

diskussion av drottningrollen se Cosandey (1997), 8i9f; Jansen (2002), passim; Hopkins 
(1991), passim. 

24 SRA (1887), del 1:1, 387F. Bestämmelsen kom heller inte att förverkligas då Erik XIV var 
myndig vid faderns död år 1560. Dessutom hade Margareta Leijonhufvud avlidit år 1551. 

25 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under 
tidehvarfvet 1521-1718/1568-1571 (Stockholm, 1891), del II, 295f. 

26 För drottningrollen i allmänhet se Hopkins (1991), 7-24; Cosandey (1997), 815fr. 
27 Johan III:s äktenskap med Gunilla Bielke väckte starka känslor bland hans syskon. De 

menade att han gifte ner sig och inte upprätthöll tillräcklig distans till adeln. Den bevara
de brevväxlingen ger intressanta perspektiv på den kungliga bördens betydelse, inte minst 
med tanke på att Vasaätten betraktades som uppkomlingar. Om striden mellan Johan III 
och hans syskon med anledning av äktenskapet se till exempel Nanna Lundh-Eriksson, 
Sverigesprinsessor 1559-1829 (Stockholm, 1929), 24-28; idem, Sveriges drottningar 1551-1860 
(Stockholm, 1916), 6of. För att förebygga olämpliga äktenskap för den kungliga dynastin 
hade det år 1582 stadgats att rätten till tronen kunde gå förlorad om en tronarvinge gifte 
sig med en ofrälse. SOU 1977:5, 21. 

28 Anders Anton Stiernman, Alla riksdagars och mötens besluth, samt arffbreningar, regements-
former, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten., ifrån år 1 521 in
till år 1721 giorde, stadgade och bewiljade äro> 3 vol. (Stockholm, 1728-1743), vol. I, 388. 

29 Stiernman (1728-1743), vol. I, 389. 
30 Se vidare avsnittet om "Den saliska lagen" i denna del. 
31 Stiernman (1728-1743), vol. I, 609. Kungen utsåg också hertig Johan av Östergötland att 

ingå i regeringen. Kristina av Holstein-Gottorp hade även tidigare förestått regeringen 
tillsammans med hertigen medan Karl IX befann sig utomlands. Hon kom efter år 1611 
att fungera som förmyndare för den yngre sonen Karl-Filip. Per-Magnus Lundström, 
"Kristina av Holstein-Gottorp - renässansfurstinna", Drottningar kvinnlighet och makt: 
Livrustkammaren ippp-2000, red. Anne-Marie Dahlberg (Stockholm, 1999), 4of; Lager
roth (1966), 13. 

32 Stiernman (1728-1743), vol. I, 6i6f. 
33 Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling (AOSB), Senare afdelningen Tredje 

bandet Gabriel Gustafson Oxenstiernas bref 1611-1640/2:Per Brahes bref 1655-1651 (Stock
holm, 1890), 292ff; Åke Kromnow, "Maria Eleonora", Svenskt Biografiskt Lexikon (Stock-
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holm, 1985-1987), vol. XXV, 154F; Lagerroth (1966), 13F. Lagerroth beskriver det som "ett 
nederlag för den dynastiska idén". 

34 Åke Kromnow, "Johan Kasimir", Svenskt Biografiskt Lexikon (Stockholm, 1973-1975), vol. 
XX, 2o8f; Anders Floren, "Karl X Gustav", i Kungar och krigare: Tre essäer om KarlX Gus
tav, Karl XI och Karl XII, Anders Florén, Stellan Dahlgren & Jan Lindegren (1992), 4. 
uppl. (Stockholm, 1997), 18-21. 

35 Stiernman (1728-1743), vol. II, 1302F. Citatet från sidan 1302. 
3 6 Striden om Karl X Gustavs testamente har varit föremål för en avhandling, se Georg Witt-

rock, CarlX Gustafi testamente: Den politiska striden i Sverige 1660 (Uppsala, 1908). 
37 Wittrock (1908), 28-32, 64E Att kvinnor inte kunde styra bemöttes bland annat med 

drottning Kristinas exempel. 
38 Stiernman (1728-1743), vol. II, 1362. 
39 Wittrock (1908), 65, 75; Lagerroth (1966), 16. Se också Dahlgren (1997), 88ff. 
40 Stiernman (1728-1743), vol. III, 2111. Karl XI hade tidigare bestämt att hustrun Ulrika Ele

onora den äldre tillsammans med fem kungliga råd skulle handha styrelsen. Hon hade 
dock avlidit år 1693. Lagerroth (1966), 17. 

41 Idén om att låta Ulrika Eleonora ingå i rådet hade väckts redan år 1710. För redogörelse 
över stämningarna i samband med Ulrika Eleonoras inträde i rådet, se Holst (1956), 72, 
88-106; Erland Hjärne, Från Vasatiden till Frihetstiden: Några drag ur den svenska konsti-
tutionalismens historia (Stockholm, 1929), 100-122. 

42 "Rådet till Konungen, om rikets tillstånd och prinsessan Ulrika Eleonoras öfvertalande att 
bevista rådslagen", i Historiska handlingar (HH), del 11:2, 263. 

43 Argument för förslaget var att Ulrika Eleonora i egenskap av närmaste tronarvinge bättre 
kunde genomdriva beslut och åstadkomma rimliga fredsvillkor. Det skulle därför väcka 
både förundran och osäkerhet om prinsessan inte utsågs till regent "så länge Kongl. Blod 
och ämbne finnes, som dertill, hälst i anseende till arfs Rätten, närmast och tienligast wore 
att föreslå och Authorisera". Dessutom åtnjöt prinsessan stort anseende bland ständerna. 
"Vice Presidenten Sven Lejonmarcks till Secreta Utskottet ingifna Memorial af den 26 Fe-
bruarii 1714, angående nödvändigheten att utse ny regent under Konungens långvariga 
frånvaro", i Handlingar rörande Skandinaviens historia: Utgifna afKunglSamfiindetför ut-
gifvande af handskrifier rörande Skandinaviens historia (HSH) 40 vol. (Stockholm, 1816-
1860), vol. XXVIII, 340-343. Citatet från sid 343. För inlägg under riksdagen, se Sveriges 
ridderskaps och adels riksdags-protokoll (SRAP): ijio, IJ13-1714 (Stockholm, 1902), del 
XVII, 27off, 28of, 397f. Förslaget om att utöka hennes makt ogillades dock av både rådet 
och prinsessan. Det fick inte tolkas som att man försökte inskränka kungens myndighet. 
Även om Ulrika Eleonora hade kunnat tänka sig en mer självständig roll som regent var 
hon rädd för att stöta sig med brodern. Rådet lät också, med hänvisning till kungens be
fallning, upplösa riksdagen 1714 och senare samma år var kungen tillfälligt hemma igen. 
Holst (1956), i04ff, n8f. 

44 Motiveringen är hämtad från år 1731, Stiernman (1728-1743), vol. III, 2697. 
45 Resonemanget om änkedrottningarnas roll i Sverige är inspirerat av Cosandey (2000), 

39ff, 53f, 295f, 304ff, 3o8ff; idem, "De lance en quenouille: La place de la reine dans l'Etat 
moderne", 8i8ff; Hopkins (1991), 7-26, itfï. Jag vill i sammanhanget klargöra att frågan 
om drottningrollen diskuteras ur ett principiellt perspektiv där jag ej tar ställning till än
kedrottningarnas reella makt. 

46 Cosandey (1997), 819F. 
47 Se till exempel Stadin (1997) a, 2iiff; Cosandey (1997), 815F. 
48 Gunhild Kyle, "Kunglig änka på Gripsholm - Drottning Maria Eleonora", i Kyrka och 

Krona i Sörmländskt 1600-tal, red. Magnus och Aare Mörner (Mariefred, 1996), 62-71; Åke 
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Kromnow, "Drottning Maria Eleonora i brandenburg-preussiska sändebudsrapporter 
1633-1637", Personhistorisk tidskrift 80 (1984), 89-108; idem, "Maria Eleonora", 151-160. 

49 Lundström (1999), 39-51. 
50 Historikern Fabian Persson uppmärksammar i sin avhandling betydelsen av att befinna 

sig i monarkens närhet. Hovet var en viktig mötesplats för monarken och eliten. Se vidare 
Fabian Persson, Servants of Fortune: The Swedish Court Between 1598 and 1721 (Lund, 
1999), 40-55, passim; Cosandey (1997), 815F. 

51 Lindegren (1995), 40. För Gustav Vasas äktenskap med en utländsk prinsessa se också 
Larsson (2002), 181-187. 

52 Erik XIV var inte heller sen med att framhålla sin furstliga börd för sina halvsyskon, vilkas 
mor var Margareta Leijonhufvud (1516-1551). Erik XIV gjorde själv ett undantag med sitt 
giftermål med knektdottern Karin Månsdotter. Se också Johannesson (1980), 238^; Hilde-
brand (1934), 159; Svalenius (1963), 132-144. 

53 Från och med Karl IX har alla kungar, förutom Karl XIV Johan och vår nuvarande kung, 
gift sig med en utländsk prinsessa. 

54 Hopkins (19 91), 7-24; De svenska drottningarnas roll uppmärksammades nyligen i en ut
ställning av Livrustkammaren 1999-2000. I samband med denna utkom en katalog där 
frågor om den traditionella drottningrollen i tid och rum uppmärksammas. Drottningar 
kvinnlighet och makt: Livrustkammaren 1999-2000, red. Anne-Marie Dahlberg (Stock
holm, 1999). 

55 Sarah Hanley, "Engendering the State: Family Formation and State Building in Early 
Modern France", French Historical Studies 16 (1989): i, 4-27; idem, "The Monarchic State 
in Early Modern France: Marital Regime Government and Male Right", 107-126; idem, 
Les droits des femmes et la loi salique, 7-18. 

56 Hanley (1994) a, 9 -12, idem," The Monarchic State in Early Modem France: Marital Re
gime Government and Male Right", i07ff; Cosandey (2000), 28-33, 45. 

57 Hanley (1994) b, n6ff. 
58 Claude de Seyssel, The Monarchy of France (1515), eng. övers. (New Haven, 1981), 49. 
59 Hanley (1994) b, ii6f. 
60 Enligt uppgift från Svante Norrhem benämndes kungabarnen också för "enfants de Fran

ce" och kungens barnbarn för "petits enfants de France". 
Gl Hanley (1994) b, iioff. 
62 Cosandey (2000), 40-43; idem, "De lance en quenouille: La place de la reine dans l'Etat 

moderne", 814-820. 
63 Hanley (1994) b, 125F; Cosandey (2000), 33 -36, 43fr. 
64 Cosandey (2000), 3off, 36-41, 301-317; idem, "De lance en quenouille: La place de la reine 

dans l'Etat moderne" 8i8f; Hanley (1994) b, 125F 
65 Hanley (1994) b, 109. Katarina av Medici utövade också stort inflytande under de andra 

sönernas regeringar. Katherine Crawford, "Catherine de Médicis & Political Mother
hood", The Sixteenth Century Journal: The Journal of Early Modern Studies XXXI (2000): 
3, 657-673. Crawford uppmärksammar också hur man i porträtt av drottningen framhöll 
hennes moderskap. Deviser som till exempel Katarina, "Drottningmor till Frans, Karl och 
Henrik" var vanliga. För den negativa bilden av Katarina av Medici se också Elaine Kruse, 
"The Blood-Stained Hands of Catherine de Médicis", i Political Rhetoric, Power, and Re
naissance Women, red. Carole Levin, Patricia A. Sullivan (New York, 1995), 139-150. 

66 Armin Wolf, "Reigning Queens in Medieval Europe: When, Where, and Why", i Med
ieval Queenship, red. John Carmi Parsons (Stroud, 1994), 169fr. Enligt Wolf är det 20 
drottningar som regerat i egen rätt mellan 1100 och 1600. 

67 Ibid., i77f. 
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68 Andra regerande drottningar samtida med Margareta var bland annat Johanna I (1343-
1381) och Johanna II (1414-1435) i Neapel, Maria (1382-1395) i Ungern och Jadwiga (1384-
1399) i Polen. Även Navarra hade under senmedeltiden fyra regerande drottningar: Johan
na II (1328-1349), Bianca (1425-1441), Leonora (1479), Katarina av Foix (1484-1512). 

69 Uppgifterna om regerande drottningar är, när inget annat anges, hämtade från Olga S. 
Opfell, Queens, Empresses, Grand Duchesses and Regents: Women Rulers of Europe, A.D. 
i328-ip8p (Jefferson, 1989). 

70 Isabella av Kastilien var inte den första regerande drottningen av Kastilien utan hade haft 
flera kvinnliga föregångare under medeltiden. Då Isabella och Ferdinand inte hade någon 
överlevande son gick det kastilianska riket i arv till äldsta dottern Johanna (1504-1555). 
Hon kom dock aldrig att fungera som regent i praktiken. Hon hölls under större delen av 
sitt liv inspärrad på grund av sinnessjukdom. Det fanns olika uppfattningar i Johannas 
samtid om hur sjuk hon egentligen var. På senare tid har forskningen uppmärksammat 
att hennes föregivna galenskap kunde vara ett led i den politiska propagandan och ett sätt 
för fadern, Ferdinand av Aragonien och sonen, kejsar Karl V, att själv styra över det kas
tilianska riket. Men hennes tillnamn la Loca, den galna är fortfarande dominerande i his
torieskrivningen. Hopkins (1991), 173-176; Jansen (2002), 9ff, 77f. 

71 Engelska kungadöttrar kunde ärva tronen enligt en kognatisk princip. Det innebar att 
kvinnliga bröstarvingar till en avliden kung hade avsrätt till tronen, men att manliga brös
tarvingar inom samma led hade företrädesrätt. Det medförde att en yngre son ärvde tro
nen före en äldre dotter. Definitionen av kognatisk tronföljdsordning är hämtad från 

SOU 1977:5,16; Jordan (1987), 447. 
72 Maria av Guise var inget undantag, det var snarare regel än undantag att änkedrottning

arna tillträdde som regenter för omyndiga tronföljare i Skottland. Fradenburg (1992), 7; 
Jansen (2002), i4if. 

73 Daniel R. Doyle, "The Sinews of Habsburg Governance in the Sixteenth Century: Mary 
of Hungary and Political Patronage", The Sixteenth Century Journal: The Journal of Early 
Modern StudiesXXXl (2000): 2, 35off; Hopkins (1991), 8f, 135F; Jansen (2002), 89-110. Isa
bella Clara Eugenia var dotter till den spanske kungen Filip II och den franska prinsessan 
Elisabeth. Hon lanserades också som en kandidat till den franska tronen, men som kvinna 
var hon utestängd enligt den saliska lagens bestämmelser. Enligt Hanley var infantan ett 
"hot mot mannens rätt att regera". Hanley (1994) b, 118. 

74 Svenska riksdagsakter (SRA) jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia. 
Under tidehvarfuet 1521-1718 /1544-1560 (Stockholm, 1888) del 1:2, 691. 

75 SRA (1888), del 1:2, 69if. 
76 SRA (1888), del 1:2, 692. 
77 Testamentet innehåller inte heller någon uppmaning om att döttrarna måste bekänna sig 

till den lutherska läran. En tolkning är att äktenskapsmarknaden på så vis skulle breddas 
för Vasadynastin. Carlsson (1954), 31. 

78 Stiernman (1728-1743), vol. I, 6i6f. Hans förmaningar till döttrarna har överhuvudtaget 
flera likheter med formuleringarna i Gustav Vasas testamente. Gustav Vasas och Karl IX:s 
förmaningar till sina döttrar har också flera likheter med den spanske kungen Filip III:s 
råd till dottern Anna i samband med hennes giftermål med Ludvig XIII av Frankrike. 
Först och främst skulle Anna vara gudfruktig, vörda Gud därefter skulle hon älska och ära 
maken. Filip rekommenderade också dottern att omge sig med kloka och erfarna rådgi
vare men att aldrig lägga sig i politiken såvida hon inte hade makens tillåtelse. Hon skulle 
vara en undergiven och gudfruktig hustru och mor. Magdalena S. Sanchez, "Pious and 
Political Images of a Habsburg Woman at the Court of Philip III (1598-1621)", i Spanish 
Women in the Golden Age: Images and Realities, red. Magdalena S. Sanchez &c Alain Saint-
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Saëns, Contributions in Women's Studies, Number 155 (Westport, 1996), ioif. Även de 
råd som den österrikiska kejsarinnan Maria Theresia författade för sina döttrars räkning 
ansluter till att döttrarna hade en funktion att fylla, om än informellt. Hon skriver att 
döttrarna ska vara sina makar underdåniga, vara ett föredöme som värdinna och furstinna 
samt föda manliga tronföljare. Det skulle befästa hennes position vid hovet. De ska vis
serligen undvika inblandning i den praktiska politiken, men om maken önskar råd i en 
fråga ska också döttrarna bistå med detta. Elisabeth Kovåcs, "Die ideale Erzherzogin Ma
ria Theresias Forderungen an ihre Töchter", Mitteilungen des Inst, fur Österreichische Ge
schichtsforschung. - 94(1986):i/2, 53ff, 71-75. 

79 SOU 1977:5, 21 ff. 
80 Det innebar att tronföljden fick en agnatisk-kognatisk utformning. SOU 1977:5, 16, 2if; 

Lagerroth (1966), i2f. 
81 Stiernman (1728-1743), vol. I, 573. 
82 Stiernman (1728-1743), vol. I, 573-576; SOU 1977:5, 2if. 
83 Lagerroth (1966), 13. En annan benämning för denna typ av tronföljd är därför agnatisk, 

SOU 1977:5,15, 21 f. 
84 Lagerroth (1966), 13. 
85 SOU 1977:5, 48. 
86 Det är en linje som Lagerroth driver, valrike förknippades med konstitutionalism och arv

rike med absolutism. Lagerroth (1966), 28. Se också Hjärne (1929). 
87 Stiernman (1728-1743), vol. I, 573; SOU 1977:5, 2if. Kristina uppmärksammar själv hur 

hennes farfar, Karl IX, infört kvinnlig arvsrätt efter Sigismunds avsättning. Hon propage
rar i sammanhanget också för den ärftliga monarkins fördelar. Marie-Louise Rodén, 
"Drottning Kristinas studie av Vasavapnet: 'L'Arma antica della Suezia"', Personhistorisk 
tidskrift 85 (1989), 10-15. 

88 SOU 1977:5, 22. 
89 Lagerroth (1966), i4f; Floren (1997), 34-40. 
90 Svenska riksrådets protokoll Stenografiska protokoll / tolkade av Hilding Svensson; utg. genom 

Lennart Thanner och Christer Danielson 2, 1678-1679, 1682, Handlingar rörande Sveriges 
historia. Tredje serien (Stockholm, 1983), del II, 342. 

91 Framtiden skulle utvisa att kungafamiljen inte skulle bli så mycket större. Under de när
maste åren skulle kungaparet fa ytterligare fyra söner som alla avled i späd ålder. Sönerna 
var Gustav, Ulrik, Fredrik, Karl Gustav som alla avled i åldern mellan en månad och 
knappt tre år. Åke Ohlmarks, Alla Sveriges Prinsar (Stockholm, 1980). År 1688 föds dot
tern Ulrika Eleonora den yngre. 

92 Lagerroth (1966), i6f; Thanner (1954), 12-17. 
93 Stiernman (1728-1743), vol. III, i9iof. 
94 Stiernman (1728-1743), vol. III, 2109. 
95 Thanner (1954), passim. 
96 Stiernman (1728-1743), vol. III, 2098. 
97 Thanner (1954), 15. 
98 Thanner (1954), 39f; idem, Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död, 178; Lagerroth 

(1966), 28f. 
99 SOU 1977:5, 23; 11683 års riksdagsbeslut hänvisas till Norrköpings arvförening och 1627 

års riksdagsbeslut. I Karl XI:s testamente år 1693 åberopas 1634 års regeringsform. Lager
roth (1966), 16-19. 

100 Det hade vid flera tillfällen gjorts försök att reda ut turordningen i tronföljden. År 1696 
kom ett förslag från lagkommissionen om en ny successionsordning som tillsammans med 
en ny kungabalk och kungaförsäkran ytterligare skulle befästa enväldet. Uppgiften var i 
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första hand att klargöra turordningen i tronföljden. Därför konstaterades att närmast tro
nen stod söner och deras manliga arvingar, näst på tur döttrar och deras söner, därefter 
skulle söners döttrar ärva tronen och i sista hand skulle tronen tillfalla döttrarnas manliga 
eller kvinnliga arvingar. Förslaget kom dock inte att genomföras. Se vidare Emil Hilde-
brand, "Enväldets tilltänkta grundlagar i Sverige", Historisk tidskrift 208-217; La
gerroth (1966), 17fr. Ar 1697 gjordes en genomgång av arvföreningar, försäkringar och 
testamenten om prinsessornas arvsrätt, En utförl Relation angående Successions Rätten 
för kong Qvinlige Arfvingar och Princesser till Svea Rikes Crona och Scepter [...], Ströd
da historiska handlingar, vol 30 a 1697-1718, RA. 

101 Maclean (1980), 73. 
102 Henrik VIII hade i sitt testamente infogat en bestämmelse om att döttrarna skulle förlora 

sin arvsrätt om de gifte sig utan rådets tillstånd. Risken för att döttrarna skulle gifta sig 
med en utländsk furste och att engelska lagar och traditioner därmed skulle omkullkastas, 
var också något som användes emot dem i maktkampen om den engelska tronen efter Ed
vard VI:s död. Jordan (1987), 425. 

103 För liknande resonemang se till exempel Dennis Moore, "Dutifully Defending Elizabeth: 
Lord Henry Howard and the Question of Queenship", i Political Rhetoric, Power, and Re
naissance Women, red. Carole Levin & Patricia A. Sullivan (New York, 1995), I25f. 
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DEL II 

SKALL, KAN OCH BÖR KVINNOR HÄRSKA? 

Under tidigmodern tid var det alltså förhållandevis många kvinnor som inträdde som 

monarker eller regenter i de europeiska rikena. Det var också en bidragande orsak till 

att ämnet kom att hamna på den politiska dagordningen.1 

Frågan om huruvida en kvinna skulle, borde eller kunde regera är komplex och 

sätter fokus på flera problemområden. Med en kvinnlig monark uppmärksammas en 

hierarkisk relation mellan könen, och föreställningar om manligt och kvinnligt. Hon 

aktualiserar frågor som hur makten skulle regleras mellan en gift drottning och hennes 

make samt hur successionsfrågan skulle lösas med en ogift kvinna på tronen.2 

Hon sätter också fokus på bördens och samhällsställningens roll. Kunde en kvin

na i kraft av sin kungliga börd och ställning bli en bättre monark än kvinnor i allmän

het? Var hennes relation till och släktskap med en avliden kung eller omyndig 

tronföljare viktigare än att hon var kvinna? Kunde en kvinnlig monark i kraft av sin 

kungliga börd besitta dygder som av tradition förknippades med män och manlighet?3 

Dessa frågeställningar kunde i sin tur kopplas till en diskussion om ärftlig monarki 

respektive valrike. Ett vanligt sätt var, som nämndes i förra avsnittet, att rättfärdiga en 

kvinnlig monark genom att hänvisa till att hon ärvt sin makt. Ett försvar av kvinnliga 

monarker blir därmed ett inlägg för en vidmakthållen ordning, det vill säga att makten 

skulle förbli ärftlig och bevaras inom den regerande dynastin. I flera skrifter som be

handlade frågan om kvinnliga monarker var man samtidigt noga med att göra åtskill

nad på val- och arvrike. En kvinna kunde ärva ett ämbete men inte väljas till monark. 

Det återspeglar samtidigt en uppfattning om att kvinnan inte var lika duglig som en 

man.4 

Åsikter om att drottningens makt ytterst var ett tecken på Guds vilja förstärker 

också monarkins sakrala karaktär och kunde därmed användas som stöd för kunga
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maktens höghetsanspråk och för att skapa distans mellan kungafamiljen och dess un

dersåtar. Det är föreställningen om den kungliga särarten som framhålls. Denna typ 

av argumentation ger också utrymme för uppfattningen om att det är Gud som står 

bakom en svag kvinna och ingjuter kraft och styrka i henne. Gud har en avsikt med 

att låta en kvinna styra ett rike. Motståndare till kvinnliga monarker kunde utifrån 

detta sätt att argumentera hävda att en regerande drottning var ett Guds straff. Denna 

typ av argumentation bidrar också till att skapa åtskillnad mellan en drottning och 

hennes kvinnliga undersåtar. Drottningen beskrivs som "unik" och som ett "lysande 

undantag" från regeln om att kvinnor är olämpliga att regera. På så vis behövde man 

inte ta ställning till kvinnors situation i allmänhet, eller riskera att ett försvar av en re

gerande drottning blev prejudicerande för kvinnor generellt.5 

Debatten om kvinnliga monarker har flera beröringspunkter med renässansens 

kvinnodiskurs där den ensidigt negativa synen på kvinnan och hennes natur kom att 

ifrågasättas.6 Även om ämnena ibland är överlappande används inte argumenten för 

kvinnliga monarker för att uppvärdera kvinnans förmåga i allmänhet utan mer om att 

lösa ett politiskt problem.7 Debattens politiska karaktär innebar att den rådande köns

ordningen, till exempel normen att det var en man som skulle härska, inte på allvar 

utmanades. Trots att flera länder styrdes av kvinnor under perioden verkar varken ac-

ceptansen för kvinnliga härskare ha ökat eller uppfattningen om att det var en man 

som utgjorde normen för "den gode monarken" ha utmanats.8 

Enligt historikern Constance Jordan, som studerat Tudortidens debatt om 

kvinnliga monarker, kan deltagarna delas in i två skolor. Den ena betraktade bibelns, 

kyrkofädernas, och de antika filosofernas budskap som universella och oföränderliga 

sanningar, giltiga för alla tider och för alla förhållanden. Den andra intog en mer fle

xibel hållning vis à vis auktoriteterna och hade som utgångspunkt att kvinnans ställ

ning inte en gång för alla var bestämd utan beroende av historiska och sociala faktorer 

och därför kunde variera i både tid och rum. Detta kan också uttryckas som att natu

ren visserligen anger ramarna för vad som kan anses normalt men att det inom dessa 

finns utrymme för variationer, såsom att en kvinna kunde besitta dygder som gjorde 

henne lämplig att styra ett rike.9 

I sammanhanget är det på sin plats att också något reflektera över debattens re

lation till verkliga förhållanden. Flera forskare har uppmärksammat att skribenterna 

företrädesvis var motsägelsefulla och ambivalenta till kvinnliga monarker trots alla ka

tegoriska uttalanden. De menar att det är svårt att dra en klar gräns mellan retorik och 

praktik, och att frågan om kvinnors lämplighet som monarker huvudsakligen disku

terades på en teoretisk nivå. Detta äger sin riktighet. Men genom att lyfta fram just 

motsägelserna och ambivalensen framträder debatten kring kvinnliga monarker så 

komplex som den faktiskt var. Dessutom handlar den inte bara om kön. Motsägelser
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na och de skilda tolkningarna är intressanta att studera också därför att de belyser an

dra ämnen som aktualiseras i debatten.10 

Debattens olika karaktärer 

Debatten kom att se ut på olika sätt beroende på var den avhandlades. Den tog fart i 

England vid mitten av 1500-talet i samband med att Maria Tudor, Elisabeth I av Eng

land och Maria Stuart i Skottland blev regerande drottningar. Utmärkande för den 

engelska debatten var att skribenterna oftast utgick från sin egen religionstillhörighet 

när de angrep eller försvarade drottningarnas rätt till tronen. Flera av skribenterna 

gjorde dessutom sina inlägg i landsflykt under den katolska Maria Tudors regering. 

En följdfråga blir således om frågan om en kvinnas lämplighet som monark har att 

göra med hennes kön, eller om den i första hand är politiskt och religiöst betingad? 

Det finns olika uppfattningar inom forskningen kring detta. En vanlig utgångspunkt 

i förståelsen av texterna är att se de olika argumenten som nära sammanbundna med 

varandra till en helhet. Den engelska debatten handlar både om religion, politik och 

kön och det gäller att försöka se sambanden mellan dem. Att frågan om kvinnliga mo

narker i England många gånger kopplades ihop med skribentens religionstillhörighet 

satte också sin prägel på skrifternas karaktär.11 De hade en mer agitatorisk ton jämfört 

med de svenska avhandlingar som tog upp frågan. Ett tydligt exempel utgör John 

Knox skrift, som nedan ska diskuteras. 

Frågan om kvinnliga monarker hade, som tidigare konstaterats, också blivit ett 

ämne som diskuterades och utreddes av europeiska rättslärda.12 Bland annat diskute

rades frågan med utgångspunkt i den saliska lagen.13 Det var också ur den samtida po

litiska litteraturen som svenska statsteoretiker hämtade sina argument. De författare 

som stod till förfogande under stormaktstiden var bland annat statsteoretikerna Jo

hannes Althusius, Jean Bodin, Henning Arnisaeus, Justus Lipsius, Bartholomeus 

Keckermann, Hugo Grotius och filosofen John Case.14 

De svenska universiteten var under 1600-talet den enda miljö där politiska äm

nen fortlöpande diskuterades. Undervisningen i politik rörde sig inom vissa givna ra

mar och skulle tjäna statsmakten. Detta kunde komma till uttryck på flera sätt. Bland 

annat skulle de ämnen som avhandlades vara i enlighet med och befästa den rådande 

ordningen. Budskapet var att den hierarkiska ordningen mellan styrande och styrda i 

såväl stat, äktenskap som hushåll var inrättad av Gud och i enlighet med naturen. Den 

aristoteliska etiken och politiken utgjorde grunden i den politiska undervisningen. 

Hos Aristoteles fanns idén om att relationen mellan över- och underordnad, styrande 

och styrda var given av naturen. På samma sätt som själen styrde över kroppen och 
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förnuftet över affekterna styrde de bättre över de sämre. Mannen och kvinnan var oli

ka av naturen, och de hade olika uppgifter och ställning i samhället.15 

Aristoteles utredning av de tre statsformerna monarki, aristokrati och politia, 

samt deras avarter, tyranni, oligarki och demokrati med blandformer var aktuell under 

hela 1600-talet. Hos Aristoteles fanns en organisk statsuppfattning, där delarna, de en

skilda människorna, skulle underordna sig helheten.16 Ett återkommande budskap i 

undervisningen var att monarkin var den bästa styrelseformen. Undervisningen skulle 

också vara till nytta för staten på så sätt att dess behov av utbildade ämbetsmän tillgo

dosågs.17 Det gjordes också regelbundna kontroller av att undervisningen var i enlig

het med statsmaktens riktlinjer.18 

Ett annat betydande inslag i undervisningen i politik utgjordes av exempel häm

tade från antikens historieskrivare.19 Avhandlingarnas referensramar bestod således av 

bibliska samt antika exempel och begrepp, vilka tillsammans utgjorde en mall för den 

svenska verkligheten.20 Avhandlingarna diskuterade oftast ett ämne utifrån pro et 

contra- principen, det vill säga de var disponerade efter en både skolastisk och retorisk 

modell. Enligt idéhistorikern Bo Lindberg var avhandlingens form viktigare än dess 

innehåll, och det är därför svårt att veta om argumenten var uttryck för författarnas 

egna åsikter. Det är med andra ord en sak att ta ställning för att en kvinna kunde styra 

ett rike och en annan sak att genomföra det i praktiken.21 Att avhandlingarna många 

gånger hade en retorisk karaktär kan ses mot bakgrund av att studenterna skulle öva 

sig i att argumentera för och mot ett visst ämne. Ämnena retorik och politik var under 

perioden nära relaterade till varandra, och ett exempel på kopplingen är den Skytte-

anska lärostolen i vältalighet och politik som inrättades vid Uppsala universitet på 

Gustav II Adolfs uppdrag.22 

De svenska avhandlingarna hanterade frågan om kvinnliga monarker på olika 

sätt. Det vanligaste var att författaren först angav argument mot för att sedan ange ar

gumenten och villkoren för att en kvinna kunde styra ett rike utan att klart ta ställning 

för eller mot den ena eller andra ståndpunkten. Frågan om kvinnliga monarker om

fattade vanligtvis endast ett fåtal teser i en text.23 Den ingick ofta som en delfråga där 

författaren i övrigt utredde förutsättningar för monarkin, arvrikets principer, det 

svenska rikets organisation, det ideala förhållandet mellan monarken och undersåten 

o.s.v. Intresset för att utreda olika frågor kring styrelseskicket var överhuvudtaget stort 

under 1600-talet. Den tidiga stormaktstiden präglades till exempel av utredningar om 

blandad monarki och maktfördelning. Detta ämne kan också ses som ett uttryck för 

en pågående kraftmätning mellan kungamakt och rådsaristokrati, som tidigare disku

terats.24 

fe 
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"Av Gud, naturen och folket" 

Detta emblem ingår i Schering Rosenhanes, Hortus regius, En Kunglig träd
gård, vilken han tillägnade drottning Kristina vid mitten av 1640-talet. De 
emblem som ingår i verket skulle med åtföljande sentenser förmedla en ideal
bild av den gode monarken. Boken skulle både vara till för och handla om 
Kristina.1 Enligt litteraturvetaren Stina Hansson som har givit ut Hortus regius 
sammanfattar emblemet att monarkens makt kommer från tre håll, av Gud, 
naturen och folket. Den gudomliga handen som håller kronan symboliserar 
att kungamakten är av Gud. Kvisten som är på väg att krönas är sinnebild för 
drottning Kristina. Kvisten växer i sin tur ut från en avhuggen kraftig stam. 
Denna symboliserar både den avlidne fadern, Gustav II Adolf och en legitim 
tronföljd. Det sätter samtidigt fokus på Kristinas börd, hon har av naturen 
ärvt tronen. Den kungliga stammen växer ur "Mora Sten" där symboler för 
rikets fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder är placerade. Dessa påmin
ner samtidigt om att monarkens makt också är avhängig av folket. Den base
ras på ett fördrag med ständerna. Denna period brukar också benämnas för 
"monarchia mixta", det vill säga den blandade monarkin. Det innebar att 
makten skulle delas mellan kung, råd och ständer.2 Flera av de avhandlingar 
som tar upp frågan om kvinnliga monarker skrevs också vid den här perioden. 
De svenska arvföreningarna betraktades som fundamentallagar, ett begrepp 
som i sig inbegriper en syn på maktfördelning.3 Därför kan emblemet också 
tjäna som en symbol för hur en kvinnlig härskare kunde berättigas. Hennes 
ställning går tillbaka på Guds nåd, hennes börd, och är i enlighet med folkets 
vilja. Ett genomgående tema i de sentenser som åtföljde emblemet var att både 
börden och dygden var viktiga för en monarks legitimitet.4 En av sentenserna, 
hämtad från den italienske statsvetaren Roccabella, kopplar ihop det med frå
gan om monarkens kön: 

Utser Gud någon kvinna till härskare, ger han henne samtidigt de förutsätt
ningar som fordras för att framstå som en sådan.5 

1 Schering Rosenhane, Hortus Regius: En kunglig trädgård: Original med översättning 

och efierskrifi av Stina Hansson (Stockholm, 1978), 156. 
2 Rosenhane (1978), 79f. För diskussion om den blandade monarkin se vidare 

Lindroth, Stormaktstiden, 354-361; Runeby (1962), passim. 
3 Lindberg (2001), 224f, 231. 
4 Rosenhane (1978), 78ft 
5 Översättningen hämtad från Rosenhane (1978), 78. 
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Närmast kommer frågan om kvinnliga monarker i förhållande till idealbilden av den 

gode monarken och den goda kvinnan att diskuteras. Min utgångspunkt är att en 

kvinnlig monark dels ställdes mot idealbilden av den gode monarken, som enligt nor

men borde vara en man, dels definierades utifrån sitt kvinnliga kön och de föreställ

ningar som var kopplade till att hon var kvinna. Flera författare definierade också en 

kvinnlig monark genom att framhålla skillnader och likheter med en manlig monark. 

På så vis kan debatten om kvinnliga monarker även användas för att fördjupa förstå

elsen av de krav som en monark skulle uppfylla för att motsvara idealbilden av den 

gode fursten. 

Den gode fursten 

De så kallade furstespeglarna var en litterär genre vid den här tiden. De innehåller etis

ka och religiösa normer samt praktiska råd till furstar. Syftet var att fursten skulle 

"spegla" sig och anpassa sitt beteende efter idealbilden.25 Frågan om vilka egenskaper 

en god härskare skulle utmärkas av och vilka rättigheter samt skyldigheter som följde 

med ämbetet hade alltsedan antiken sysselsatt rättslärda, filosofer och historiker.26 Det 

är en konservativ och samhällsbevarande syn som framträder i furstespeglarna. Det 

främsta syftet var att förbinda den regerande fursten med ordning, stabilitet, harmoni 

och fred i samhällskroppen. De förslag som lämnades på hur makten skulle reformeras 

ska därför i första hand kopplas till en ambition att den styrande skulle behålla mak

ten.27 

En central tematik var att fursten i sitt beteende skulle föregå med gott exempel. 

Erasmus av Rotterdam, vars furstespegel Institutio Principi Christiani kom att bli en 

av de mest tongivande inom genren, kunde följaktligen hävda att riket stod och föll 

med en furstes goda respektive dåliga exempel.28 Sålunda har ett vanligt motto i fur

stespeglarna alltsedan medeltiden varit "Componitur orbis Regis ad exemplum".29 

Fokuseringen på furstens personliga dygder ställde samtidigt krav på att fursten 

skulle leva upp till de förväntningar man hade på hur en god monark borde uppträda. 

Dygden kom följaktligen också att användas för att motivera olikheter i samhället. För 

att ordningen skulle upprätthållas var det betydelsefullt att respektive stånd uppfyllde 

sina förpliktelser och uppträdde i enlighet med sin ställning.30 

En genomgång av furstespeglar från tiden visar att det är traditionella dygder 

som framhålls. En god furste skulle vara förnuftig, klok, tapper, mild, rättvis och ge

nerös. Fursten skulle ha en god utbildning och vara ett moraliskt föredöme. Allt han 

företog sig skulle kännetecknas av måttfullhet och balans. Det innebar att en god fur

ste skulle vara from och gudfruktig men med måtta så att fromheten inte övergick i 

fanatism och splittring. Fursten skulle vara rättvis, men varken för sträng eller för 

68 



DEL II I SKALL, KAN OCH BÖR KVINNOR HÄRSKA? 

mild, då bägge ytterligheterna ledde till undersåtarnas hat och ringaktning. Förvisso 

skulle fursten vara generös, men inom rimliga gränser. Vidare skulle fursten vara mo

dig men varken övermodig eller feg, utan någonstans mittemellan. Det är med andra 

ord ett ideal som ansluter till Aristoteles lära om den gyllene medelvägen.31 

De dygder som särskilt framhölls i förhållande till en furste var de fyra kardinal-

dygerna samt barmhärtighet, frikostighet och ordhållighet.32 Alltsedan Platon och 

Aristoteles har "prudentia" (klokhet), "iustitia" (rättvisa), "temperantia" (måttfullhet) 

och "fortitudo" (tapperhet) betraktats som kardinaldygder. En annan benämning för 

dem är "huvuddygder".33 De fyra kardinaldygderna gjorde anspråk på att vara allmän

giltiga men var företrädesvis riktade till en manlig elit bestående av kung och adel.34 

En vanlig översättning till svenska av det latinska prudentia som samtidigt visar på 

dygdens betydelse återfinns i instruktionen för Karl XII:s uppfostran. Enligt denna var 

"försichtigheet och klookheet" den viktigaste dygden för en furste.35 Dygden förbands 

med egenskaper som förutseende, omdöme och förnuft som tillsammans var behjälp

liga för att bevara ordningen i samhällskroppen. Den ansågs vara särskilt utmärkande 

för de högre stånden med kungen i spetsen, medan gemene man ansågs vara rov för 

sina starka affekter.36 Den andra kardinaldygden, iustitia, var kopplad till furstens roll 

som rättskipare. Rättvisan skulle i sin tur balanseras av dygden dementia, som kan 

översättas med barmhärtighet, nåd, mildhet. En rättvis furste skulle vårda och upp

rätthålla lagen, men kunde också benåda brottslingar och mildra straffen. I den gode 

och fromme fursten sammanstrålade både lagen och nåden.37 Den tredje kardinaldyg

den, temperantia, var både en dygd i sig och ett viktigt inslag i de övriga dygderna. Allt 

fursten företog sig, från de politiska beslut han fattade till de kläder han bar, skulle 

kännetecknas av måttfullhet.38 Denna dygd skulle hjälpa fursten att undvika ytterlig

heterna. Den skulle också tygla iustitia, så att kungen inte blev för sträng och dygden 

övergick i tyranni. Samtidigt var det inte bra om fursten blev för mild och uppfattades 

som vek.39 Måttfullhet skulle också känneteckna fortitudo, den fjärde av kardinaldyg

derna. Att vara tapper var en sak, att vara onödigt djärv var en helt annan.40 Idealet 

var därför att fortitudo kom till uttryck som en "medelwäg emellan öfwerdåd och 

räddhåga". Denna dygd förbands med mod, tapperhet och styrka, och var följaktligen 

viktig för en furste.41 Innebörden av dygden fortitudo kommer jag att diskutera när

mare i avhandlingens tredje del.42 

I samband med kristendomen kom de fyra kardinaldygderna att inordnas i ett 

system där de kristna dygderna tro, hopp och kärlek var de överordnade. Dygden pie

tas, som bland annat hade betydelsen gudsfruktan och fromhet, ansågs följdenligt vara 

den viktigaste dygden och källan till de övriga dygderna. På så vis kan pietas sägas utgöra 

fundamentet för själva samhället medan prudentia var den politiska dygden framför an

dra.43 De kristna dygderna kom tillsammans med kardinaldygderna att definiera en 

from och moralisk människa.44 Kring dessa utvecklades ett system av underdygder så 
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Kristinabibeln 

Denna bild av drottning Kristina härrör från år 1646 och är en allegori över 
drottningen. Kristina hade två år tidigare inträtt som regent i Sverige, på bil
den håller hon också i en spira som ett tecken på sin auktoritet som monark. 
Det är en idealbild av en monark i stormaktstidens Sverige som ges. Kristina 
är för det första omgiven av de dygder en god monark, oavsett om denne var 
en man eller kvinna, borde besitta och utöva. Dygderna utgörs av de fyra kar
dinaldygderna samt veritas (sanning), dementia (mildhet), liberalitas (ädel
mod) och pietas (fromhet). Dessutom återfinns religio (religionen) och 
libertas (frihet/självständighet). För det andra omges hon av symboler både för 
den civila och militära delen av en monarks maktutövning. Den civila delen 
symboliseras av till vänster rikskanslern Axel Oxenstierna som stod för "visa 
råd inom riket", och den maktfördelning som skulle råda mellan monark, råd 
och ständer. Den militära delen representeras till höger av fältherren Lennart 
Torstensson med devisen "lyckosamma fälttåg utanför riket". Den militära 
processionen i bakgrunden skapar ytterligare ett band mellan Kristina och 
militära dygder, vid tidpunkten för allegorins tillkomst pågick ännu det tretti
oåriga kriget. För det tredje anspelas med både ord och bild hennes släktskap 
med fadern. En bild av Gustav II Adolf är placerad ovanför Kristinas huvud, i 
den åtföljande texten anspelas både på hennes styrka och mod och att hon 
redan i vaggan var Jupiter (sin far) värdig.1 

De tre inslagen, dygderna, de civila och militära symbolerna samt släkt
skapen med fadern var också centrala frågor för den politiska debatten om 
kvinnliga monarker som pågick under Kristinas tid. 

1 Tolkningen av Kristina-allegorin är inspirerad av Siden (2001), 89ft 
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att stormaktstidens furstespeglar hade att laborera med ett sammansatt dygdesystem. 

Det gav författarna en viss flexibilitet i uttolkandet. På så vis kunde diskussionerna om 

en god furstes egenskaper anpassas efter politiska förhållanden.45 

Under stormaktstiden började också som idéhistorikern Bo Lindberg visat argu

mentet om att dygden står öppen för alla oavsett kön vinna insteg i de högre samhälls

skikten.46 Det är en argumentation som utgår från att själen inte har något kön: Det 

spelar alltså ingen roll om man fysiskt är man eller kvinna. Det kunde söka sina rötter 

i både en filosofisk och religiös kontext. Principen om att själen var könlös och 

okroppslig återfinns till exempel i Platons distinktion mellan idé- och sinnevärld. Det 

är först när själen lyckas lösgöra sig från kroppens och sinnevärldens bojor som den 

kan höja sig till idésfären. Könet som åtskiljer man och kvinna tillhör således sinne

världen.47 Även tankegången om att kvinnan var skapad till Guds avbild innehåller fö

reställningen om att "anden saknar kön". Kyrkofäder, medeltida teologer, humanister 

och reformatorer har laborerat med olika lösningar på frågan om kvinnans delaktighet 

i Guds avbild. En vanlig lösning var att göra åtskillnad mellan å ena sidan kvinnans 

kropp och å andra sidan hennes själ. Frågan om människan som Guds avbild och 

kvinnans roll i skapelseberättelsen var också centrala för deltagarna i debatten om 

kvinnliga monarker och kunde användas för och mot att en kvinna skulle styra.48 

Detta uttrycks också i Jonas Magnis avhandling från år 1625. Han konstaterar att 

dygden inte gjorde någon åtskillnad mellan könen, och att regeringskonsten har med 

klokhet att göra: 

[—] Om alltså makten ges åt en kvinna av Gud, folket och lagen och på legi
timt och godkänt sätt, så kan könet inte vändas mot henne, eftersom den 
delen av en man inte har med styrandet att göra, utan själsförmågorna. På 
grund av könet är ingen utesluten från dygd; dygden lämnar alla tillträde och 
väljer inte efter kön och förmögenhet (Seneca). Inte heller gjorde Gud i deka-
logens bud, vilka ju har dygden till ändamål, någon skillnad mellan dygder för 
män och för kvinnor. Kvinnorna är således icke oförmögna till förnuft, klok
het och dygd, ej heller saknar de fri vilja; och man kan inte generellt säga, att 
de inte kan fatta spiran. [—]49 

Argumenten som Magni använder för att underbygga sitt resonemang är således att 

dygden stod öppen för alla oavsett kön och förmögenhet och att budorden inte gjorde 

någon åtskillnad på mäns och kvinnors dygder. En kvinna kunde alltså vara både för

nuftig och klok.50 På vilket sätt användes argumentet i förhållande till kvinnliga mo

narker? Innebär det att en kvinna kan vara duglig på sina egna villkor, eller bedöms 

hon utifrån en manlig norm? Enligt Magni var det snarare så att drottningen på så vis 

kunde "befria de manliga göromålen från de kvinnliga felen".51 Av hans uttalande att 

döma är det uppenbart att han betraktar regeringsutövandet som en verksamhet för

knippad med män. Då själen är okroppslig och utan kön kan alltså en kvinna i undan
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tagsfall besitta goda anlag, som genom träning och uppfostran kan utvecklas till 

dygder- hon kan därmed höja sig över sitt kön. Argumentationen om att "anden sak

nar kön" kan alltså närmast tolkas så att det är möjligt för en kvinna att regera inte att 

kvinnor vanligtvis skulle regera.52 Detta får en särskild innebörd med tanke på att 

"prudentia" kopplades samman med den som styrde, det vill säga vanligtvis en man.53 

Detta sätt att argumentera kunde i sin tur utvecklas med åsikten om att kvinnors bris

tande regentegenskaper kunde förklaras med att de inte fått rätt utbildning, inte att de 

inte kan tillgodogöra sig undervisning.54 

Det är ett resonemang som Laurentius Paulinus Gothus instämmer i. Hans ut

gångspunkt är att om kvinnor av Gud och naturen har begåvats med manliga dygder 

kan dessa utvecklas genom en ordentlig uppfostran och träning. På så vis kan kvinnor 

bli både lärda och förståndiga, samt utveckla även andra dygder som är nödvändiga 

för den som ska styra.55 Laurentius argumentation är extra intressant med tanke på att 

han var samtida med drottning Kristina, som kom att få en omsorgsfull uppfostran. 

Hennes utbildning kommer att närmare diskuteras i avhandlingens tredje del. 

Den gode fursten och den kvinnliga monarken 

I följande avsnitt undersöker jag furstespeglarnas idealbild av den gode fursten för att 

se om det går att tolka furstens dygder i termer av manligt och kvinnligt. Kunde en 

kvinnlig monark spegla sig i idealbilden och känna igen sig? 

Aristoteles utreder i Politiken kvinnans politiska och moraliska förmåga som kan 

kopplas till de för en god monark så centrala kardinaldygderna. Hans utgångspunkt 

var att både män och kvinnor i egenskap av människor var i besittning av ett förnuft, 

men där mannens förnuft är aktivt och skapande är kvinnans förnuft passivt. Till skill

nad från mannen domineras därför kvinnan av sina känslor och därmed är hon inte 

heller lämpad att härska. Aristoteles menar att kvinnan också besitter kardinaldygder 

men utifrån att hon ska vara den underordnade parten. Kvinnan och mannen har allt

så olika moraliska förmåga.56 

Det är därför tydligt att den moraliska förmågan finns hos alla de nämnda 
men det är då inte fråga om samma måttfullhet, eller samma mod eller rättfär
dighet hos en man och en kvinna, såsom Sokrates trodde, utan modet hos en 
man är vad som krävs hos den som har ansvar, medan det hos en kvinna är 
fråga om modet hos den som lyder och tjänar. Och på samma sätt är det med 
de övriga egenskaperna.57 

Diskussionen kan utvecklas ytterligare med historikern Kekke Stadins iakttagelser av 

dygden i relation till kön under stormaktstiden. När det gäller dygdens grunder var 

idealen generella och riktade sig till människor i största allmänhet. Den viktigaste dyg
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den och källan till alla andra dygder var gudsfruktan som var såväl stånds- som köns

överskridande.58 Samtidigt var kraven olika för olika stånd liksom för män och 

kvinnor, samt anpassade till manliga respektive kvinnliga verksamhetsområden. Det 

innebar att samma dygd kunde fa delvis olika innebörd beroende på om det gällde en 

man eller kvinna. Ett exempel är dygden "flit" som i relation till män i första hand 

förknippades med plikt gentemot överheten och riket medan den för kvinnor närmast 

var ett tecken på deras fromhet och kopplad till deras roll som hustru, maka och mor 

inom hushållet.59 

Resonemanget går att överföra på diskussionen om idealbilden av den gode fur

sten i relation till kvinnliga monarker. Å ena sidan kan konstateras att den kvinnliga 

monarken definierades utifrån de normer och föreställningar som var knutna till att 

hon var kvinna. Även en regerande drottning skulle uppfylla rollerna som hustru och 

mor. I den samtida normativa litteraturen såsom katekes- och uppfostringslitteratur 

är kvinnoidealet en ödmjuk och undergiven hustru. Även om hustruns underordning 

inte var villkorslös så skulle kvinnan likväl vara den underordnade parten.60 I den 

lutherska hustavlan konstateras: 

Hustrurna ware sina män undergifna, såsom herranom; ty mannen är qwin-
nans hufwud, såsom ock Christus är församlingens hufwud. Såsom försam
lingen är Christo undergifwen, så böra och hustrurna wara sina män 
undergifna uti allt.61 

Å andra sidan kunde drottningen, dels som mor och husmor, dels i kraft av sin sam

hällsposition enligt den patriarkaliska ideologin definieras som överhet. På så vis kan 

hennes roll sägas stå över både kön och stånd.62 En regerande drottning var i det po

litiska ståndet en överhetsperson, åhörare inom kyrkoståndet, i hushållsståndet var 

hon som hustru och husmor underordnad sin man och husfar, samtidigt som hon 

som mor och husmor innehade makt och auktoritet inom de ramar som maken an

gav.63 Förhållandet inom hushållet kunde enligt den patriarkaliska ideologin överföras 

till den samhälleliga nivån, och därmed frågan om den kvinnliga monarken. En 

kvinnlig monark skulle fylla både husfaderns och husmoderns roll i riket, hon skulle 

vara både kung och drottning.64 Här innehåller Pacianus furstespegel en intressant as

pekt i det att han också jämställer en furstes ämbete med en husmoders: 

Och althenstund ens Furstes embete är vthi mångahanda lijkt/ och stämmer 
öffuereens medh en godh fadhers eller hwsmoders embete/ så kan han hä oc 
icke mindre än en trogen landzfader vtaff sine Undersåter älskat och ährat 
warda.6* 

Uppfattningen om att stånd och samhällsposition kunde överordnas frågan om kön 

kan ses som ett uttryck för ett hierarkiskt samhälle där de olika grupperna antogs kän
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netecknas av olika dygder för samhällets bästa.66 Det kommer också till uttryck i de 

många analogier som användes för att understryka monarkens myndighet och förplik

telser samt det ideala förhållandet mellan furste och undersåtar. Det var till exempel 

vanligt att likna fursten vid samhällskroppens huvud, hjärtat i kroppen, en fader för 

sina barn, ett kungsbi i kupan och en styrman med ett fast grepp om statsrodret.67 

Min utgångspunkt är dels att dessa kunde tolkas i termer av en hierarkisk relation mel

lan män/manligt och kvinnor/kvinnligt, dels att ståndstillhörighet ibland rango rdna-

des högre än kön. Jag ska för att belysa mitt resonemang närmare analysera tre av 

dessa, kungen som samhällskroppens huvud, undersåtarnas far och kungsbiet. 

Maktens analogier 

Som samhällskroppens huvud skulle fursten styra de övriga kroppsdelarna, det vill säga 

samhällsstånden, som alla hade olika uppgifter att fylla. Metaforen innehåller ett hel

hetsperspektiv på tillvaron och uttrycker en organisk samhällsuppfattning. För att så

väl en kropp som ett samhälle skulle fungera krävdes det att både enskilda individer 

och grupper underordnade sig helheten. Talesättet "helheten är större än summan av 

de enskilda delarna" sammanfattar resonemanget väl.68 Metaforen om samhällskrop

pen fann också stöd i kyrkans tolkning av förhållandet mellan den kristna kyrkan och 

Kristus som dess huvud. Denna liknelse, som ursprungligen kan tillskrivas Augustinus 

men också fann stöd hos aposteln Paulus, kom under medeltiden att omvandlas till 

föreställningen om samhällskroppen och användas av den världsliga makten för att 

underbygga anspråken på gudomlig legitimitet.69 Bland annat Erasmus av Rotterdam 

förband huvud med förstånd och förnuft som skulle styra över de farliga affekterna.70 

Det var en föreställning som gick att föra över till relationerna mellan och inom sam

hällets olika stånd. På samma sätt som förnuftet skulle styra över affekterna och krop

pens olika delar i den enskilda människan, skulle fursten härska över undersåtarna.71 

Gustav Vasa framhåller hur förhållandet skulle gestalta sig mellan överhet och under

såtar genom att använda sig av analogin: 

Hvar nu hufvudet på menniskian är svagt, då se I och befinne, att alle dhe 
andra leder på menniskian blifve och svage. Giöre nu lederna hufvudet ingen 
hielp, så är hufvudet fördärfvat, så är tett platt ute medh lederna och kunne så 
lederne icke föruthan hufvudet vara eller deras fiillmackt behålla. I så måtto 
går thet och till i regementet emellan öfverheten och underdånerne.72 

Motivet med fursten som samhällskroppens huvud kunde också användas i den makt

fördelningsdebatt som pågick under 1600-talets första hälft i Sverige. Hur skulle rela

tionen mellan kroppens olika delar se ut? Var huvudet allenarådande i kroppen, och 

stod kungen i egenskap av "huvud" därmed över lagen?73 
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Jag menar att analogin också kan tolkas i termer av manligt och kvinnligt och 

uttrycka en hierarkisk relation mellan män och kvinnor. I Bibeln talades det bland an

nat om att mannen skulle vara kvinnans huvud och att hon som ett tecken på under

kastelse skulle ha sitt huvud täckt.74 Ett exempel utgör den furstespegel Jakob VI skrev 

för sin son. Kungen framhåller för sonen att Guds ord ska vara rättesnöret för relatio

nen mellan två makar. Följaktligen är det mannen som ska styra och kvinnan lyda. 

Därför ska inte sonen heller låta hustrun blanda sig i regeringsärendena. Sonen ska 

också vara mån om att hustruns omgivning består av gudfruktiga och ärbara kvinnor 

"Ty qwinor är ett swagt köön".75 Enligt de dikotomier som underbygger en patriarka-

lisk ordning var mannen huvud och själ medan kvinnan var kropp och affekt. Även 

detta fann stöd såväl i Bibeln som hos de antika filosoferna.76 Det här kom att bli ett 

av de viktigare argumenten mot kvinnliga monarker. Då det var mannen som enligt 

Gud, naturen och lagen skulle vara kvinnans överhuvud var det också han som skulle 

styra. 

Den andra metaforen, kungen som undersåtarnas far, är central i bilden av den 

gode monarken och uttryck för en patriarkalisk ideologi. Den bygger på principen om 

att på samma sätt som familjefadern sörjer för och styr över hushållets medlemmar ska 

kungen sörja för sina undersåtar som i sin tur ska vara trogna, lojala och ödmjuka. 

Rollen som far var alltså förknippad med män och med manlig auktoritet.77 

Ett exempel som väl belyser relationen mellan begreppen "fader" och "kung" ut

gör Gustav Vasas tal till ständerna vid riksdagen i Västerås år 1544. Kungen gör där en 

åtskillnad mellan att vara kung och far, där "kung" förbands med stränghet och "far" 

med kärlek. Det sker i anslutning till att kungen ondgör sig över alla uppror mot ho

nom. Som far har emellertid Gustav Vasa låtit nåd gå före rätt, där han som kung hade 

rätt att bestraffa och visa onåd: 

[...] att h.k. M:t såsom en fadher i detta vårt fädernesrike sig mera medh godh 
vilie och kärlek vill förmärkia låtha, än medh h. k. M:tz tillbörlige besvär-
ningar, straff och onåde, såsom en konungh, then der till nogh förorsakat 
vore.78 

Fadersrollen kan beskrivas som "ståndsfunktionell" då den var förknippad med över

hetens position.79 Det innebar att en regerande drottning i sin tur kunde göra anspråk 

på makt och auktoritet utifrån sin roll som undersåtarnas mor. Modersrollen innefat

tade dels omsorg och kärlek, dels auktoritet och krav på lydnad. Rollen som moder 

hade både en symbolisk och normativ innebörd. När en kvinnlig monark beskrev sig 

som undersåtarnas mor var det utifrån hennes ställning som överhet hon talade. På 

samma sätt som modern hade rätt att förvänta sig lydiga barn hade den kvinnliga mo

narken rätt att kräva lydnad och hörsamhet av sina undersåtar. Den kvinnliga monar-
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kens symboliska moderskap blir därmed ett politiskt som också kunde förenas med 

protestantismens framhållande av moderskapet som kvinnans viktigaste kall.80 

Den tredje metaforen, kungsbiet, är belysande för uppfattningen om att det var 

en man som skulle styra. I analogin används "kung" i betydelsen manlig härskare och 

hade alltsedan antiken varit användbar för att understryka kungamaktens auktoritet.81 

Att likna fursten vid ett kungsbi fyllde primärt två syften. Det ena var att framhålla 

furstens överhöghet, det andra var att påminna fursten om att låta mildhet vara väg

ledande i rättskipningen.82 Liknelsen mellan bikupan och samhället var en tacksam 

metafor att ta till, bina ansågs flitiga och välorganiserade och bikupan var därför ett 

mönstersamhälle, på såväl hushålls- som samhällsnivån.83 

Föreställningen om att det var en kung, ett manligt bi, som styrde i kupan går 

tillbaka på Aristoteles iakttagelser. Hans antagande om att härskaren i bisamhället, i 

kraft av sin storlek och funktion som härskare, var av hankön kom att med mikrosko

pets hjälp motbevisas först under sent 1600-tal. Det kom dock att dröja till andra hälf

ten av 1700-talet innan upptäckten kom att bli mer allmänt bekant.84 En bidrottning 

bröt, på samma vis som en kvinnlig monark, med föreställningar om typiskt manliga 

och kvinnliga egenskaper och den vedertagna ordningen mellan könen. Ett förhåll

ningssätt var därför att benämna bidrottningen för "kung" men inte för "drottning". 

Det understryker samtidigt att termen "kung" var relaterad till män och manlighet. 

Ett annat sätt var att skilja bidrottningen från makten och istället koppla ihop henne 

med en traditionell roll för en kvinna, bisamhällets fortlevnad.85 Biforskarna var också 

noga med att framställa drottningbiet som ett undantag, och inte ett exempel för kvin

nor i allmänhet.86 Det gjorde det också svårt för en kvinnlig monark och regent under 

tidigmodern tid att använda sig av metaforen för att understryka sin auktoritet och 

legitimitet som monark.87 Dessa exempel på hur en bidrottning förklarades utmärker 

också den debatt om kvinnliga monarker som ska studeras i följande avsnitt. 

Kvinnan som mannens motsats 

Ett vanligt sätt att ta avstånd från att en kvinna skulle styra ett rike var att betrakta 

män/manligt och kvinnor/kvinnligt som varandras motsatser. Dikotomiseringen byg

ger, enligt idéhistorikern lan Maclean, på uppfattningen om att kvinnor och män är 

i besittning av olika dygder som kompletterar varandra och är kopplade till könens oli

ka uppgifter. Det yttrar sig till exempel i att utmärkande dygder för kvinnor till exem

pel bör vara "tystlåtenhet" och "hörsamhet" vilka motsvaras av de manliga dygderna 

"vältalighet" och "förmåga att befalla". Konsekvensen är att de dygder som skulle kän

neteckna en god kvinna helt enkelt var motsatta de som krävdes för att både kunna 

sköta en stats styrelse och samtidigt vara en ärbar kvinna. Detta sätt att argumentera 
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understryker att det var en man som utgjorde normen för den gode monarken, och 

att de dygder som monarkrollen förbands med betraktades som manliga. Sålunda 

kopplas "styrka" ihop med manlighet och bristen på styrka, alltså "svaghet", med 

kvinnlighet.88 

Kring denna utgångspunkt har jag samlat en grupp skribenter som talar om kvin

nor i generella termer och inte tar hänsyn till börd, samhällsställning och personliga 

egenskaper hos de regerande drottningarna. Inledningsvis far den skotske puritanen 

och reformatorn John Knox ordet. De argument han använde sig av var inte unika 

utan snarare uttryck för tidsenliga föreställningar om kvinnans funktion, roll och plats 

i samhället.89 Knox använder sig också av auktoriteterna på det sätt som var utmär

kande för den konservativa, auktoritetsbundna skolan som diskuterats i inledningen 

av detta kapitel. Han var också den författare som förde den skarpaste pennan i den 

debatt som tog fart i England under Maria Tudors regering.90 Knox skrev The First 

Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women under den katolska Ma

ria Tudors regering i landsflykt i Genève och tar här ställning mot kvinnliga härskare 

i allmänhet och katolska drottningar i synnerhet.91 De tre katolska drottningar han har 

i åtanke är Maria Tudor i England, Maria av Guise, änkedrottning i Skottland och 

regent för dotterns, den omyndiga Maria Stuart räkning, samt den franska änkedrott

ningen, Katarina av Medici. Knox är inte i första hand intresserad av de politiska as

pekterna av en kvinnlig monark utan av de religiösa.92 

Det som gör Knox verk så omtalat är dels hans öppna angrepp mot och obevek

liga inställning till att en kvinna skulle härska, dels att hans bok utgavs samma år som 

den protestantiska Elisabeth I uppsteg på den engelska tronen. Därför kom Knox in

lägg att upplevas som besvärande av andra reformatorer som trots att de i allmänhet 

var negativa till en regerande drottning kunde tänka sig att göra undantag för en pro

testantisk drottning. Knox däremot kunde inte tänka sig några argument för en kvinn

lig monark, även om hon som i Elisabeths fall var protestant.93 

Det monstruösa kvinnoregementet 

Enligt Knox var en regerande drottning mot både Gud, naturen, lagen och konven

tionen. Med detta ställningstagande gör han en helgardering av de olika auktoriteter

na. Innebörden i hans argument ska därför närmare studeras, särskilt som hans 

argument kan betraktas som teoretiska och allmängiltiga.94 

Knox beskriver som titeln antyder en kvinnlig härskare som "monstruös"95 och 

motbjudande för naturen, en styggelse för Gud och ett omkullkastande av all ordning 

och rättvisa: 

78 



DEL II I SKALL, KAN OCH BÖR KVINNOR HÄRSKA? 

To promote a Woman to beare rule, superioritie, dominion, or empire above 
any Realme, Nation, or Citie, is repugnant to Nature; contumelie to God, a 
thing most contrarious to his reveled will and approved ordinance; and final-
lie, it is the subversion of good Order, of all equitie and justice.96 

Resonemanget om att en kvinnlig monark skulle vara naturvidrig går tillbaka på Aris

toteles syn på kvinnan som avvikande från mannen och den manliga normen.97 Knox 

utgångspunkt är att auktoriteterna en gång för alla har placerat kvinnan i en under

ordnad ställning i förhållande till mannen. Han grundar sitt resonemang på berättel

serna om Skapelsen och syndafallet, aposteln Paulus, naturens ordning samt den 

historiska erfarenheten.98 För det första skapades kvinnan av Gud för att lyda, tjäna 

och hjälpa mannen. För det andra blev kvinnans underkastelse under mannen till en 

nödvändighet i och med syndafallet. Enligt Knox var en kvinna inte tillräckligt för

nuftig och måttfull för att kontrollera sina begär och därför skulle hon underkasta sig 

sin man. Detta hade Gud sett i Eva, och det han har funnit i en kvinna ser han i alla, 

därför inbegrips också "Evas döttrar" i straffet. Dessutom har aposteln Paulus också 

anbefallt kvinnorna att tiga i församlingen och förbjudit dem att undervisa, följaktli

gen kunde kvinnorna inte inneha ett offentligt ämbete. Den allt annat överskuggande 

anledningen var, enligt Knox, att Guds lag skulle åtlydas.99 

Att en styrande kvinna skulle vara motbjudande för naturen har enligt Knox en 

dubbel innebörd; den ena har uppenbarats i skapelsen, den andra baseras på vad man 

kan lära av erfarenheten och naturen. Han gör i sammanhanget en jämförelse med 

ordningen bland djuren. Knox menar att det inte finns något exempel på att ett djur 

av hankön har vikt undan för ett djur av honkön. Han menar att de som tar ställning 

för kvinnor som härskare inte bara går mot den av Gud och naturen givna ordningen 

och utan till och med är lägre stående än djuren.100 Det är kvinnornas många brister 

som har gjort att männen har berövat dem makt och inflytande även i det civila sam

hället. Enligt detta resonemang hade kvinnor varken rätt att föra någon annans talan 

eller inneha formell makt/bestämmanderätt över sina egna barn.101 Knox kan visserli

gen sträcka sig så långt som att konstatera att kvinnor kan ha vissa dygder gemensamt 

med män, men anpassade för underordning. Knox menar att de dygder kvinnor har 

begåvats med i överflöd, såsom "ömhet", "foglighet", "mildhet" och "blidhet", har de 

utrustats med för att uppfylla sina förpliktelser som mödrar. Samtidigt var de kvinn

liga dygderna anledningen till att kvinnan lät sig frestas och dra med sig Adam (och 

mänskligheten) i fördärvet. Hon var alltså varken tillräckligt måttfull eller balanserad 

för att inneha ett ämbete.102 Hur går det då med samhällskroppen om den styrs av en 

kvinna? Knox har sin ståndpunkt klar i frågan. På samma sätt som en kropp inte kun

de fungera utan huvud skulle samhällskroppen med ett kvinnligt huvud inte fortleva 

länge. En kvinnlig härskare är alltså ett tecken på en kropp i obalans, det är som om 
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handen skulle börja tala. Knox liknar en samhällskropp med ett kvinnligt huvud vid 

en avgudabild: 

[...] for the same God that hath denied power to the hand to speake, to the 
belly to heare, and to the feet to see, hath denied to woman power to com
mande man, and hath taken away wisdome to consider, and providence to 
forsee, the thinges that be profitable to the common welth; yea, finallie, he 
hath denied to her in any case to be head to man, but plainly hath pronoun
ced that Man is head to woman, even as Christ is heade to all man.103 

Enligt Knox var alltså en regerande drottning mot Gud, naturen, lagen och konven

tionen. Många samtida lärda delade denna uppfattning. En av dem var den franske 

rättslärde Jean Bodin som utredde frågan i sin femte bok av Les six livres de la Républi

que. Boken kom att fa stort inflytande bland både europeiska och svenska rättslärda. 

Bodin gör framförallt en koppling mellan å ena sidan frågan om kvinnliga härskare 

och å andra sidan analogin mellan hushåll och samhälle som under tidigmodern tid i 

allt högre grad kom att användas för att understödja såväl kungens som husfaderns 

makt. Denna blev ännu ett argument för kvinnans underordning inom såväl den po

litiska sfären som hushållets sfär.104 

Grunden i Bodins politiska åskådning var liknelsen mellan familj och samhälle. 

Denna går i sin tur tillbaka på Aristoteles politiska teori om att familjen utgör statens 

minsta beståndsdel och att samhället är uppbyggt av familjer. Familjen blir därmed ett 

mönster för statens organisation, och husfaderns auktoritet i hemmet är jämförbar 

med furstens i staten. Bodin menar att hushållet är en rätt styrelse av flera personer 

under åtlydnad av familjens överhuvud och staten är en rätt styrelse av flera hushåll. 

All styrelse av såväl riken som familjer bygger dels på rätten att befalla, dels på plikten 

att lyda.105 Då det är fadern som härskar över hustru, barn och tjänstefolk i familjen 

är det också en man som ska vara statens överhuvud. På så vis förbinds den kungliga 

makten med faderlig auktoritet och värdighet.106 

Bodin är liksom Knox mot regerande drottningar och kan inte tänka sig att göra 

några undantag för att en kvinna ska styra ett rike. Bodin menar också att det är ma

kens makt över hustrun som utgjorde basen för relationerna i varje samhälle.107 Till 

detta återkommer jag längre fram i avhandlingen. Mannens överhöghet motiverar han 

med att han av naturen är stark och klok, och har utrustats med vapen samt fått rätten 

att befalla, alltså auktoritet. Allt detta har naturen uteslutit kvinnan från.108 Att Gud 

har bestämt att maken ska vara sin hustrus huvud och överordnade har enligt Bodin 

en dubbel innebörd. Det innebär mannens faktiska auktoritet över hustrun inom äk

tenskapet men också att mannen ska styra över kvinnan på samma sätt som själen re

gerar kroppen och förnuftet affekterna. Mannen personifierar således själ och förnuft, 

kvinnan kropp och lust.109 Det är med andra ord ett traditionellt synsätt på männens 
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och kvinnans roller och på manligt och kvinnligt, som finner stöd i både Bibeln och 

den antika filosofin, som Bodin både ger uttryck för och hänvisar till. 

Då en kvinnlig härskare går emot både Gud, natur och civil lag uppstår enligt 

Bodin flera problem. En kvinnlig monark som på grund av sitt kön inte besitter sam

ma dygder som en manlig härskare, gör inte bara sig själv till åtlöje utan drar också 

vanära över riket. Det uppstår också lättare oroligheter och uppror under en kvinnlig 

härskare då hon på grund av sina brister inte besitter samma auktoritet som en manlig 

monark. Inte ens de mest välvilliga undersåtarna står i längden ut med att styras av en 

kvinna.110 En kvinnlig härskare hotar ordningen och stabiliteten i samhällskroppen. 

Bodins slutsats har många likheter med Knox åsikt om att en kvinnlig härskare inne

bär både en omkullkastning av Guds ordning och en nedsmutsning av kungaämbe

tet.111 

Liksom Knox utmålar Bodin kvinnor och män som varandras motsatser där 

mannen är norm och kvinnan den avvikande. Hans resonemang understryker samti

digt synen på makt och auktoritet som manlig och tillhörande männen. Bodins tankar 

om familjen bygger således på en negativ syn på kvinnans moraliska och intellektuella 

förmåga.112 Snarlika argument mot kvinnor som monarker återkommer även bland 

europeiska rättslärda såsom Lipsius, Arnisaeus och Keckermann som alla var välkända 

i Sverige under stormaktstiden.113 

Hur resonerade man då i Sverige kring dessa frågor? Kan man se spår av den eu

ropeiska debatten bland svenska lärda? 

Kvinnor saknar "styrelsens verktyg" 

En genomgång av ett antal latinska avhandlingar publicerade i Sverige visar att man 

har tagit intryck av europeiska rättslärda. Några exempel skall här ges. Utgångspunkt 

för Jonas Magni är att kvinnor saknar styrelsens verktyg såsom klokhet, styrka, uthål

lighet och förtegenhet.114 Som synes har hans sätt att argumentera flera likheter med 

både Bodin och Knox. Tankegången är intressant eftersom den sätter fokus på argu

ment dels om att mannens styrka och uthållighet gör honom mer lämpad att styra än 

en kvinna, dels att kvinnor inte kan bevara hemligheter.115 

En typisk ståndpunkt ger bröderna Skytte som i en avhandling ställde argument 

för och mot att en kvinna kunde vara ett diplomatiskt sändebud. Kvinnans traditio

nella roll som hustru, mor och husmor och de dygder som var förknippade med denna 

roll var motsatt den som krävdes för ett offendigt ämbete. Kvinnan har fatt "hushålls-

dygd" för att uppfostra barn, sköta familj och hem. Denna dygd gör samtidigt kvin

nan mer "räddhågsen", vilket gör henne olämplig som regent. Kvinnans dygder för ett 

liv i det "privata" kontrasteras följaktligen mot mannens "offentliga" dygder. Gud har 
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nämligen instiftat en samhällsordning där hustruns uppgift är att sköta hem och barn 

medan mannen har begåvats med dygder som gör honom lämpad "att uppträda på 

torgen och kraft att uthärda värme och kyla och därmed att sköta krig och fred".116 

Föreställningen om att mannen av naturen är starkare och uthålligare än kvinnan 

kan kopplas till monarkens uppgift att försvara och upprätthålla ordningen i riket. I 

detta sätt att argumentera återfinns uppfattningen om att fysisk styrka också var en 

förutsättning för själslig styrka.117 Två av de viktigaste uppgifterna för en monark vid 

den här tiden var att ansvara för rättskipningen samt att vara en framgångsrik fälther

re. Dessa uppgifter ansågs vara viktiga faktorer för att upprätthålla såväl ordningen 

mellan överhet och undersåtar som stabiliteten i riket. Belysande är att de manliga 

monarker som inte motsvarade ett aristokratiskt krigarideal anklagades för att vara 

fega och förvekligade.118 Vekhet ansågs vara ett kännetecken för tyrannen, vilket kom

mer att diskuteras nedan. Att kvinnor inte kunde och borde kriga var en vedertagen 

uppfattning bland skribenterna under perioden. De som trots allt angav skäl för att 

kvinnor kunde kriga åberopade bland annat exemplet David och Goliat. De hävdade 

att det var monarkens mod och inte kön som var det avgörande.119 En idé jag önskar 

pröva är därför om det fanns argument för kvinnliga monarker att hämta i den götiska 

idévärlden. Jag ska därför dröja något vid hur amasonernas exempel kunde användas 

för att argumentera för att en kvinna kunde både styra och kriga. 

Exempel: De stridbara amasonerna 

Legenden om amasonerna går tillbaka till antiken, då det berättas om ett folk som en

bart bestod av kvinnor som levde i gränstrakterna till den då kända världen. En vanlig 

förklaring till deras namn är att de saknade ett bröst, "a-mazos", "utan bröst".120 Be

rättelsen om amasonerna har en särskild aktualitet under svensk stormaktstid där gö

ticismen spelade en viktig roll för legitimeringen av den svenska stormakten. Enligt 

den götiska historieskrivningen var amasonerna ättlingar till göterna. Historikern Jo

nas Liliequist framhåller att berättelsen om amasonerna ingick i en nationell retorik 

under 1500- och 1600-talen som kom till uttryck i historieskrivning, propaganda, re

torik och skådespel.121 Amasonerna som beskrevs som krigiska, modiga och tappra 

fungerade därmed som lämpliga exempel för en kvinnlig monark som regerade under 

krig.122 Men amasonmyten innehåller också ett annat budskap. Amasonerna levde i ett 

matriarkat, där de flesta förblev ogifta, och därmed självständiga i förhållande till en 

man. De fungerade därmed som en motbild till kvinnors situation i allmänhet. För 

att avla nya amasoner bjöd de in män från grannfolken en gång per år. Dessutom 

framstod de som grymma mödrar som antingen skickade iväg sina söner, alternativt 

dödade eller misshandlade pojkarna för att göra dem odugliga att bruka vapen. Istället 
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fick pojkarna utföra typiskt kvinnliga sysslor. Döttrarna däremot uppfostrades till kri

gare.123 Ett genomgående drag i amasonmyten är enligt konstvetaren Ulrika Stahre att 

de antingen beskrevs som kvinnliga eller krigiska, inte både och. Hon menar också att 

amasonmyten ger uttryck för en manlig norm, som innebär att amasonerna betygsat

tes i hur avvikande de var från det manliga och krigiska.124 

Detta kommer också till uttryck i den götiska historieskrivningen, där till exem

pel Johannes Magnus och Petrus Petrejus båda återger huvudmotiven i amasonmy

ten.125 Påfallande är hur amasonernas handlingar betygsätts i termer av manligt och 

kvinnligt. Genom hård träning och sträng livsföring gjorde sig amasonerna av med 

sina kvinnliga brister "så at hwar och en trodde them hafwa affklädt sitt quinlige 

köön".126 De jämställs med de mest berömda manliga kämparna och prisas för att de 

uppträtt både manligt och berömvärt i krig.127 De män som styrdes av amasonerna an

såg att det var förenat med en stor vanära att lyda under kvinnor.128 Männen beskrevs 

alltså som förvekligade och förbands med typiskt kvinnliga egenskaper.1291 berättelsen 

om amasonerna ställs också manliga och kvinnliga uppgifter mot varandra. Det fram

kommer i Petrejus berättelse att amasonerna uppfostrade sina döttrar till att kriga, jaga 

och skjuta istället för att väva och spinna. De valde striden före kärleken.130 Så långt 

har den idéhistoriska bakgrunden till amasonmyten följts. 

Det är också amasonernas mod, tapperhet och manliga själ som de politiska skri

benterna väljer att framhålla som argument för att kvinnor kunde styra ett rike.131 

Amasonerna beskrivs som exempel på att kvinnor av Gud har utrustats med dygder 

för att kunna regera framgångsrikt och amasonernas prestationer som krigare fram

hålls.132 De omnämns som exempel på kvinnor som kan vara i besittning av manliga 

dygder och mod.133 Amasonerna skildras som manhaftiga istället för veka och blödiga 

och att de med framgång regerade utan män.134 Samtidigt görs en åtskillnad mellan 

amasoner och kvinnor i allmänhet. Amasonernas klokhet och dygder medför att de 

enkelt överglänser vanliga kvinnor.135 

Den kvinnliga monarken och tyrannen 

En annan vanlig anklagelsepunkt var att kvinnans bristande förnuft gjorde det svårt 

för henne att lägga band på sig och uppträda balanserat, en uppfattning som medförde 

att en kvinnlig härskare ansågs både grym och maktlysten. Knox konstaterar bland an

nat att kvinnor till sin natur är instabila, nyckfulla, grymma och i avsaknad av förnuft. 

Där en kvinna innehar makten har således dygden ersatts av lasten, måttfullheten av 

högmodet, rättrådigheten av girigheten, ordningen av instabiliteten.136 Dessa egenska

per var också utmärkande för tyrannens beteende. En tyrann regerade för sin egen 

skull, bröt mot lagen, hade usurperat makten, var grym, hänsynslös och nyckfull, var 
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med andra ord antitesen till den gode monarken.137 Även regerande drottningar be

skrevs med hänvisning till kvinnans natur som maktlystna, grymma, lättfärdiga och 

liknades vid bland andra Jesebel, Athalia, Cleopatra och Semiramis.138 En ytterligare 

förklaring till kopplingen mellan en kvinnlig monark och tyrann kan vara att en kvin

nas heder förbands med kyskhet och kontroll av sexualiteten medan en mans ära var 

sammankopplad med mod och krigiska bragder på slagfältet. Ett tacksamt sätt att 

misskreditera en kvinna som uppträdde offentligt var att anklaga henne för lastbarhet 

och oförmåga att lägga band på sig.139 

Enligt bland andra Knox och Bodin ger historien otaliga exempel på kvinnor 

som på grund av sin maktlystnad inte tvekat att mörda sina män, barn och barnbarn 

och förråda sitt land till utlänningar. Bodin ger flera exempel på kvinnliga härskare 

som orsakat ond bråd död och gripit makten genom våld, svek och förräderi.140 Ge

nom sådana beskrivningar antyder skribenterna att en kvinnlig härskare regerar för sin 

egen maktlystnads skull och inte för rikets och undersåtarnas bästa. Just detta var även 

en vanlig anklagelse gentemot tyrannen.141 Ett argument som ligger nära detta är åsik

ten om att en drottning som fatt smak på att regera hellre förblir ogift regent än blir 

en furstes hustru.142 Att utmåla en katolsk drottning som tyrann var också ett vanligt 

sätt att argumentera bland Knox trosfränder.143 På så vis kunde uppror rättfärdigas. En 

tyrann bryter ju mot lagen, och en kvinna på tronen bryter ju både mot Gud, naturen 

och den civila lagen.144 Knox tar också upp frågan om det är rätt att göra motstånd 

mot en drottning.145 Både Knox och Bodin ansåg att ett folk som accepterade en kvin

na som härskare var både degenererat och förvekligat.146 

Det var också vanligt i verk som diskuterade politiska frågor i största allmänhet 

att framställa en manlig tyrann som förvekligad och obehärskad. Bland annat använde 

man sig av termen "effeminatus", förvekligad, som härrör från "femina", kvinna.147 

Niccolò Machiavelli använde sig av termen "effeminatus" för att beskriva en härskare 

som styrdes av sina affekter och därför var lik en kvinna. Enligt Machiavelli var denna 

typ av härskare den värsta sortens. Andra egenskaper som vid den här tiden förknip

pades med begreppet "effeminatus" var bland annat "dumhet", "svaghet", "obeslut

samhet", "naivitet" och "beroende".148 Erasmus av Rotterdam jämställde kvinnans 

och tyrannens beteende, då de har det gemensamt att de styrs av sina affekter och be

gär istället för att lägga band på sig.149 

En drottning som i Sverige har fått tjäna som exempel på att folk som lyder un

der en kvinnas välde var förvekligat är den danska unionsdrottningen Margareta. Hon 

regerade i de nordiska länderna 1375-1412 och brukar räknas som den första regerande 

drottningen i Sverige trots att hon inte regerade i sin egen rätt.150 Hon hade således 

aktualitet för svenska lärda som debatterade frågan om kvinnliga monarker. Margare

ta är också ett prov på den flexibilitet som fanns i debatten. Hon kunde användas som 

både ett positivt och ett negativt exempel. 
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Exempel: Drottning Margareta - "Kung Byxlös" 

Den samtida svenska historieskrivningen gav en negativ bild av unionsdrottningen.151 

Detta kan ses som ett led i den nationella propagandan där dansk förslagenhet av tra

dition ställts mot svensk ärlighet och rättframhet.152 Bilden av Margareta ansluter både 

till tyrannmotivet och fokuserar på hennes sexualitet. Hon beskrivs som en härskare 

som sviker sina löften och utarmar sina svenska undersåtar med höga skatter. Det är 

ett tema som även återkommer i debatten.153 Samtidigt omnämns hon som exempel 

på en drottning som varit en duglig monark och genom skicklighet utvidgade sitt rike. 

Det framhålls att hon för sina goda egenskaper valdes till drottning i Sverige.154 

Ett tema som var särskilt omhuldat i krönikorna under tidigmodern tid var be

rättelsen om Margaretas märke. Enligt denna skulle drottningen ha låtit prägla ett 

mynt som avbildade hennes blygd. "Märket" var enligt krönikörerna ett uttryck för 

drottningens stora förakt för svenskarna. Historien om drottningens märke tolkades 

också som att svenskarna var omanliga och förvekligade. Historikern Jonas Liliequist 

menar att även berättelsen om maktkampen mellan Margareta och Albrekt av Meck

lenburg handlar om manligt och omanligt. Albrekt försökte minska Margaretas auk

toritet som regent genom sexuella anspelningar och hänvisningar till att hon skulle 

ägna sig åt kvinnliga sysslor. Han ska också ha kallat henne för "kung byxlös". På så 

vis anspelade Albrekt på att Margareta som kvinna inte klarade av att leva upp till en 

manlig auktoritet.155 

Flera av skribenterna åberopade också argumentet, ytterst inspirerat av Aristote

les, om att det inte är någon skillnad mellan att styras av en förvekligad man, som står 

under en kvinnas välde, och en kvinna.156 Uttrycket kan tolkas så att en kvinna inte 

kan bli lika duglig monark som en man, då en kvinna jämställs med en förvekligad 

man.157 En liknande innebörd har jämförelsen mellan en kvinnlig monark och en 

omyndig kung, det vill säga en pojke som regerade. Hur skicklig en kvinna än är kan 

hon inte uppnå samma nivå som en fullvuxen man.158 

Det var också möjligt att tolka auktoriteterna till förmån för en kvinnlig monark 

och hävda att en kvinna kunde vara i enlighet med Gud, naturen, lagen och konven

tionen.159 Jag kommer i det följande avsnittet att diskutera hur argument för att en 

kvinna kunde, borde och skulle styra kom till uttryck i debatten. 

Om Gud är för henne vem kan då vara mot henne? 

Ett vanligt sätt att argumentera var att hänvisa till att drottningen regerade med Guds 

nåd och bistånd. Genom att man åberopade Gud kunde dels kungamaktens sakrala 

natur understrykas, dels drottningens unika ställning framhållas. Den här typen av ar
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gumentation kunde alltså användas för att passa in en regerande drottning i en patri-

arkalisk ordning, och ta ställning för en ärftlig tronföljd. 

Ett belysande exempel är John Aylmer, sedermera biskop av London, som hade 

tagit till sin uppgift att bemöta John Knox. I An Harborowe for Faithfull and Trewe 

Svbiectes försvarade han drottningars, och då främst Elisabeth I:s, rätt att regera.l6° 

Aylmers utgångspunkt är att en kvinna på tronen är ett resultat av Guds försyn och 

nåd men också en aspekt av, som jag vill benämna det, den kungliga särarten. Makten 

flyter i drottningens blod, vilket medför att man inte behöver ta ställning till kvinnans 

situation i allmänhet. Föreställningen om att kvinnan i gemen skulle vara mindre värd 

och sämre rustad att regera utmanas därigenom inte. Aylmer menar att det är Guds 

vilja som uttrycks i den engelska successionsordningen.161 Gud har i sin vishet ordnat 

det så att det finns kvinnliga arvingar som kan ärva tronen om det skulle saknas en 

legitim, manlig ättling till den avlidne kungen.162 Makten ligger nedlagd i drottning

ens ådror, på så vis kunde man framhålla släktskapen och tona ned det faktum att hon 

var kvinna.103 

Detta sätt att argumentera ger också stöd till de författare som betonar drottning

ens börd och samhällsställning framför att hon är kvinna. Ett belysande resonemang 

förs av Laurentius Paulinus i frågan om drottningar och krig. Han understryker där 

att det är ämbetet och inte att drottningen är kvinna som är det avgörande för hennes 

auktoritet: 

Ther Qwinnes personer äro vpsatte til Politische Regementen/ så haffwa the 
lijka Myndighet til at företagha och påbiwdha krigh/såsom Manlighe Regen
ter. Ty the beklädha Öffwerhetz Stand och embete.104 

Aylmer framför också argumentet att då Gud står bakom en regerande drottning ger 

han henne styrka så att hon bättre kunde kontrollera sina "kvinnliga svagheter". Det 

medför att en kvinna också kan uppträda "manligt och resolut". På så vis kunde kvin

nans svaga och bräckliga konstitution, brist på mod och erfarenhet uppvägas. "Om 

Gud är för henne vem kan då vara emot henne"?165 Detta fokuserar samtidigt på före

ställningen om drottningens två kroppar, vilket jag får anledning att återkomma till 

längre fram i detta avsnitt. Resonemanget om att en kvinna på tronen är uttryck för 

Guds nåd gick också väl att förena med synen på kvinnan som Guds svagaste käril och 

diskussionen om "styrka i svagheten". Då kvinnan var så mycket svagare än mannen 

blev en kvinna som utförde berömvärda handlingar än mer beundransvärd då det 

krävdes mer av en kvinna än av en man. Drottningen upphöjs därmed till ett lysande 

undantag från regeln om att kvinnor var olämpliga att styra.166 Detta sätt att argumen

tera skapar åtskillnad mellan en regerande drottning och hennes kvinnliga undersåtar. 

Genom att hänvisa till Guds försyn och vilja fungerar Aylmers inlägg samtidigt som 

ett inlägg för en vidmakthållen ordning. Hans argument är även typiska för hur frågan 
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hanterades i svenska avhandlingar under den aktuella perioden. De drottningar som 

omnämns som positiva exempel var alla antingen förmer än sitt kön eller lika bra som 

eller bättre än en man.167 

Väljas eller ärvas 

Petrus Johannes Rudbeckius framför i en avhandling som skrevs under Kristinas re

gering att Gud ger makten åt den han vill, och att en kvinna härskar är således att be

trakta som Guds vilja.168 Då det vidare är Gud som upprätthåller ordningen i ett rike, 

och kvinnligt styre har visat sig vara bra för en stat, har han också ordnat det så att 

kvinnor kan ärva tronen. Han anför även argumentet om att en hustru skulle kunna 

efterträda sin avlidne man.109 Det skulle kunna ses som en markering för en starkare 

kungamakt och mot rådsaristokratin. Avhandlingen är dessutom skriven år 1651 och 

kan alltså ses mot bakgrund av att drottning Kristina då regerade i Sverige. Rudbeck

ius prisar också drottningen för att hon har säkerställt arvriket, genom att utse sin ef

terträdare, Karl Gustav. Denna typ av argumentation återkommer också i andra 

skrifter från tiden. Där kvinnlig tronföljd innebär stabilitet för riket ska också en 

drottning välkomnas.170 

De svenska deltagarna laborerar med begreppen val och arvrike samt ordinära 

och extraordinära omständigheter när det gäller frågan om en kvinna kan härska.171 

Ett typiskt exempel utgör biskopen och sedermera ärkebiskopen Laurentius Paulinus 

Gothus utredning "Om monarchers khön" från år 1628 som ingår i hans Ethica Chris

tiana. Gothus menar att en man är bäst lämpad att regera. Efter en längre utredning 

av argumenten för den ståndpunkten, där han bland annat åberopar bibeln, auktori-

teter som Bodin, och naturen, kommer han dock slutligen fram till att en kvinna kan 

accepteras som monark - men på tre villkor: 

[...] /doch Extraordinarié, och medh wisze conditioner, Nämligha: 1. Så 
frampt the äro aff Gudhi begåffwadhe med manliga dygder/förstånd/snällhed 
och frijmodighed.2. När någhon oundwijkeligh nödh oc trångemhål/ så ände-
ligha fordrar. 3. Så frampt Ladzens Statuter och Ständer/sådant tilstädia och 
inryma [...]172 

Drottningen ska alltså för det första av Gud vara utrustad med manliga dygder, vilket 

är ett resonemang som jag får anledning att återkomma till. För det andra kan en kvin

na komma ifråga under extraordinära omständigheter, om det inte fanns någon annan 

utväg. För det tredje ska lagen tillerkänna henne rätt att ärva tronen. Det var en ved

ertagen åsikt i de dissertationer som tog upp frågan, likaså att undersåtarna skulle god

känna att en kvinna ärver tronen.1731 avhandlingarna hänvisas bland annat till Gustav 

Vasas arvförening år 1544, Norrköpings arvförening år 1604, 1627 års riksdagsbeslut 
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samt 1634 års regeringsform.174 De svenska debattörerna hänvisar också till andra län

ders tronföljdsordningar. Enligt till exempel Keckermann var fundamentallagen och 

undersåtarnas samtycke ett sätt att mildra nackdelarna med en regerande drottning. 

Han gör också en åtskillnad mellan en absolut tronföljd som enbart tar hänsyn till 

blodsbandet till den avlidne härskaren och där det inte finns något skäl som medger 

att en kvinna utesluts, och en begränsad arvsrätt där män går före kvinnor. Den sist

nämnda är också att föredra, enligt Keckermann.175 

Det finns också en mycket pragmatisk anledning till acceptans för kvinnlig tron

följd, nämligen att undvika olägenheterna med ett valrike och det farliga tillstånd som 

"interregnum" innebär, och som kan leda till inbördeskrig och maktkamp. Enligt 

Laurentius Paulinus handlar det om att förhindra "thet mongehanda höghe fördärff/ 

som vthi Regentzlösa sigh kune tildragha'V76 Detta var, som tidigare diskuterats, för 

övrigt ett av argumenten för kvinnlig arvsrätt i Norrköpings arvförening från år 1604. 

I det sammanhanget kan också distinktionen mellan ordinära och extraordinära sätt 

att förmedla makten ses. Denna åtskillnad var också gängse i politiska avhandlingar 

från tiden.177 

Lagens lydelse i förhållande till en kvinnlig härskare hade alltså en dubbel inne

börd. Å ena sidan gjorde den det möjligt för en kvinna att ärva tronen, å andra sidan 

gav den samtidigt ramarna för drottningens maktutövning. Det är intressant att refl

ektera över om man i den tonvikt som lades på att den regerande drottningen skulle 

vara i enlighet med lagen och undersåtarnas samtycke, kan spåra en liknande uppfatt

ning som Aylmer ger uttryck för, särskilt som de engelska och skotska tronföljdsbe

stämmelserna var bekanta i Sverige under stormaktstiden.178 Aylmers utgångspunkt 

var att om en kvinnlig monark ensam kunde besluta om krig och fred och hennes 

makt inte uppvägdes av parlamentet, då skulle han inte lika självklart kunna förorda 

att en kvinna styrde. Det är nämligen det engelska parlamentet som har den yttersta 

makten, därför spelar det mindre roll ifall regenten är en man eller kvinna. Han var 

också mot att kvinnor kunde väljas till monarker.179 

Det är alltså ett inlägg som tangerar frågan om kvinnans duglighet som monark. 

En berättigad fråga är då om en kvinna kunde bli monark på samma villkor som en 

man? I denna fråga är debattörerna ense, en man är att föredra. Flera av dem åberopa

de Aristoteles tes om att män är bättre skickade att styra än kvinnor.180 Visserligen har 

kvinnor, liksom männen utrustats med förstånd. Men männen har, till skillnad från 

kvinnor, dessutom utrustats med kroppsstyrka, uthållighet och pondus. Kvinnor är 

inte heller lika visa och kloka som männen, vilket påverkar kvaliteten på deras råd.181 

Även detta resonemang har många likheter med hur svenska debattörer såg på frågan 

under stormaktstiden. Kvinnor kunde visserligen ärva tronen, men inte väljas till mo

narker. Män var alltid att föredra framför kvinnor i ett valrike.182 Det här var ett argu

ment som kom att bemötas i en svensk avhandling från 1740-talet. I denna hävdas att 
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både kvinnor och män kunde väljas till monarker, då man vid val väljer en god och 

inte en ond härskare. Både unionsdrottningen Margareta och Ulrika Eleonora den 

yngre nämns som exempel på att kvinnor kunde väljas till ett ämbete.183 

Ett vanligt inlägg i försvaret av regerande drottningar var också att kvinnans dug

lighet skulle vara avgörande för hennes förmåga att styra ett rike.184 Ett exempel utgör 

den skotske rättslärde och domaren David Chambers debattbidrag.185 Han gör en in

delning av männen i tre grupper, de "excellenta", de "kapabla" och slutligen de "odug

liga" och menar att även kvinnor kan delas in efter dessa principer. Slutsatsen är alltså 

att det finns kvinnor som är dugligare än män. Enligt Chambers var en klok kvinna 

att föredra framför en slö man som "ingenting förstår och ingenting vill lära sig".186 

Att en kvinna ändå inte har valts till monark förklarar han med att det funnits tillräck

ligt med män att välja bland. Det kan tyckas som en reträtt, men Chambers resone

mang sätter ändå fingret på något viktigt i debatten. Enligt Jordan öppnar Chambers 

perspektiv för en diskussion om en uppvärdering av kvinnans förmåga i allmänhet.187 

Krigiska, kloka, fasansfulla och förskräckliga? 

Vilka egenskaper kännetecknade då en duglig kvinnlig monark? Bringius fastslår att 

huvudsaken är att hon besitter nödvändiga regentegenskaper och dessa definierar han 

som manliga.188 Vilka var då dessa? En ledtråd ger de exempel som debattörerna an

vände sig av för att styrka sitt resonemang. Vi har tidigare sett hur amasonernas och 

Margaretas exempel kunde användas i debatten. Även andra framstående kvinnliga 

monarker åberopades. Den assyriska drottningen Semiramis var under tidigmodern 

tid ett populärt och ofta åberopat exempel för och mot regerande drottningar i både 

udändska och svenska politiska verk.189 Semiramis väckte både beundran och förfäran 

då hon genom sitt beteende utmanade ordningen mellan män/manligt och kvinnor/ 

kvinnligt.190 När hon används som ett negativt exempel på en kvinnlig härskare är det 

hennes grymhet, maktlystnad och svekfullhet författarna lyfter fram. De berättar hur 

Semiramis gav order om att maken, Ninus, skulle dödas, när denne tillfälligt överläm

nade makten åt sin hustru och att hon på grund av sitt fria umgänge med män förlo

rade sin ärbarhet och kyskhet.191 

Semiramis kunde också användas som ett positivt exempel, ett bevis på att också 

en kvinna kan vara både tapper, modig och driftig. Detta tolkades som att hon var i 

besittning av en manlig själ och att hon överträffade både män och kvinnor.192 Semi

ramis beröms bland annat för att hon under sin 42 år långa regering utvidgade sitt rike 

med bland annat Etiopien och att hon förklarade krig mot Indien. Författarna kan 

också berätta att till och med Alexander den store beundrade Semiramis för hennes 

bedrifter.193 
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Den här typen av argumentation understryker att det är mannen och det manliga 

som utgör måttstocken och att dygder som tapperhet, mod, driftighet förbinds med 

män/manlighet. Att Semiramis med sitt uppträdande även kunde uppfattas som ett 

hot mot en hierarkisk ordning mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt antyds av 

kommentaren om att hon hade "ljugit sig till ett manligt kön".194 Författaren utveck

lar inte sitt resonemang närmare. En möjlig förklaring till uttalandet är att Semiramis 

uppträdande uppfattades som manligt.195 

Att Semiramis exempel var dubbelt framkommer i Laurentius Paulinus utred

ning om kvinnliga monarker där han åberopar Semiramis som exempel på en drott

ning som varit utrustad med manliga dygder. Å ena sidan nämner han att Semiramis 

lät döda sin man och å andra sidan framhåller han hennes driftighet och erövringslus

ta: 

När Semiramis hadhe fådt tilstånd aff sin herre Nino, til at regera allenast vthi 
fem daghar/låt hon slå honom ihiäl/ och behölt så Regementet öffwer Aszy-
rien i månge åhr/hwilket hon mycket vthwidgadhe och förökte.196 

En gemensam nämnare för både de bibliska och världsliga exempel som Laurentius 

Paulinus nämner är således att de också har utmärkt sig genom sitt mod och krigiska 

dygder.197 

Även drottningar som låg närmare debattörerna i tid åberopas som goda exem

pel. De framställs som exempel på drottningar som regerat väl till fromma för riket 

och undersåtarna och som förenas av egenskaper som klokhet, lärdom, mod och kri

giskhet.198 Både Elisabeth och Kristina prisas för sina lyckosamma regeringar och för 

att de "nästan" överträffat männen.199 Om Elisabeth berättas hur hon närmast var mi

rakulöst lärd, klok och modig.200 Hennes seger över den spanska armadan och den 

spanske kungen Filip II används som exempel på att en drottning inte tvekade att gå 

ut i krig men också på hur pinsamt det var för en man att besegras av en kvinna.201 

Drottning Kristina var född till dygd och klokhet och utrustad med alla furstliga dyg

der. Hon prisas för att hon överglänser sitt kön.202 Att Kristina prisas i avhandlingarna 

kan också ses mot bakgrund av att de flesta skrevs under hennes regering. Men hon 

omnämns också som ett positivt exempel efter sin död som när hon i Carla-seger-skiöld 

från år 1714 prisas för att hon var förmer än sitt kön och för att hon "genom sina tappra 

Fältherrar och Generaler/vthförde fahrliga Krijg emot mächtiga Potentater".203 Om 

den spanska drottningen Isabella berättas att inget stort i Spanien avgjordes utan hen

ne och att hennes råd uppfattades som orakel.204 

Det är ingen slump att det är just dessa egenskaper som författarna under stor

maktstiden väljer att ta upp. Gemensamt för de kvinnliga förebilderna var att de hade 

visat att det var möjligt för en kvinna att vara lärd och klok samt uppträda både mo

digt, krigiskt och tappert på slagfältet, samt vara i besittning av en stark drivkraft. 
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Drottningarna jämfördes med både kvinnor och män och ett genomgående drag var 

att de överträffade kvinnorna och var lika goda som eller till och med överglänste män

nen. Att de betygssätts i förhållande till män och manligt medför samtidigt att de po

sitiva egenskaper som drottningarna förknippas med beskrivs som manliga.205 

Argumenten för och mot kvinnliga regenter kan alltså delas in på en skala där 

den ena polen utgörs av uppfattningen om att kvinnan och hennes natur är motsatt 

mannens och den andra polen av föreställningen om att det inte finns någon skillnad 

mellan en man och en kvinna vad gäller själen och intellektet. Det sistnämnda per

spektivet innebär att kvinnor är förmögna till förnuft, dygd och klokhet och därför 

kan handla politiskt och moraliskt. Dessa ståndpunkter kan tyckas utgöra varandras 

motpoler, men skärskådas innehållet i debatten är de snarare uttryck för uppfattning

en om kvinnan som avvikande från den manliga normen. Först när en kvinna sätter 

sig över sina kvinnliga svagheter kan hon inneha spiran. Kvinnans jämbördighet med 

mannen på ett intellektuellt plan möjliggör att hon, liksom en man, kan tillgodogöra 

sig utbildning och på så vis även göra sig av med sina kvinnliga brister.206 Skribenterna 

är överens om att en man är att föredra på tronen men under extraordinära omstän

digheter och om kvinnan är i besittning av manliga dygder kan hon anförtros ämbetet. 

I detta "men" och "om" kan konturerna av den gode monarken sägas ta form. 

En fråga som debattörerna var överens om var att kvinnan som hustru skulle vara 

underordnad sin man, denna regel var också normerande för en regerande drottning. 

Hur skulle då en kvinnlig monark förena sina två roller, och var det överhuvudtaget 

möjligt? 

Den regerande drottningen och hustrun 

En fråga som kom att bli särskilt aktuell i debatten var om kvinnliga monarker skulle 

vara gifta eller inte. Vi har redan sett hur regerande drottningars giftermål var föremål 

för särskilda bestämmelser i de tronföljdsförordningar som reglerade den kvinnliga 

arvsrätten. Det är villkor som kan kopplas till monarkens kön, det är därför på sin 

plats att se vilka föreställningar som framkommer i frågan om en kvinnlig monarks 

giftermål. Debattörerna var överens om att drottningen som hustru skulle vara under

ordnad sin make, däremot gick åsikterna isär huruvida kvinnans underordning inom 

äktenskapet också diskvalificerade henne att inneha ett offentligt ämbete. 

En av de skribenter som kom att fa störst inflytande även i frågan om kvinnliga 

monarkers giftermål var Jean Bodin. Bodin har tidigare i denna del kommit till tals i 

debatten om kvinnans natur. Av hans uttalanden att döma var han kategorisk mot

ståndare till att en kvinna härskade. Enligt Bodin utgjorde en regerande drottning ett 

brott mot både Gud, naturen, lagen och konventionen. Det präglar också hans inlägg 
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om en kvinnlig monarks giftermål. En kvinnlig härskare stör relationen mellan den 

offentliga och privata sfären samt ifrågasätter hierarkin mellan man och kvinna. Det 

som tillämpas i det offentliga riskerar därför att bli en regel också i det privata. Både 

ordningen i familjen och i samhället omkullkastas således av att en kvinna styr.207 

Oavsett om drottningen valde att gifta sig med en utländsk furste eller med en 

inhemsk man skulle problem uppstå. Ett giftermål med en utländsk furste innebar att 

riket antingen skulle inordnas under utländsk överhöghet eller riskera att dras in i krig. 

Ett äktenskap med en inhemsk man skulle uppväcka avundsjuka bland andra och ge 

upphov till inbördeskrig. Bodins invändningar åberopas av flera skribenter i debat

ten.208 Han ger här uttryck för den patriarkaliska regeln om att hustrun följer man

nens stånd, och att det är hustrun som får sin ära och värdighet av maken och inte 

tvärtom. Hierarkin mellan man och kvinna måste upprätthållas.209 Eftersom en kvin

na ska lyda och ära sin make i allt kan kontrollen över rikets skatter och inkomster 

hamna i utländska händer.210 En manlig furste skulle av tradition vara militär. För att 

drottningens make ska känna sig trygg i hustruns rike är han därför tvungen att omge 

sig med beväpnade soldater och skaffa sig kontrollen över militära fästningar. Detta 

innebär, menar Bodin, att drottningens make kan erövra makten över riket på militär 

väg. För sin egen säkerhets skull kommer han också att omge sig med utlänningar, is

tället för med inhemska män. Vidare kan drottningens giftermål med en utländsk fur

ste utmynna i krig med andra riken. Det en furste inte har kunnat uppnå genom ett 

äktenskap önskar han erövra med våldets hjälp, konstaterar Bodin.211 

Bodin tror inte på möjligheten att med äktenskapskontrakt reglera förhållandet 

mellan makarna, utan ett kontrakt som ger kvinnan rätt att styra över mannen är yt

terligare utgör ett brott mot både Guds, naturens och den civila lagen om att kvinnan 

ska vara underordnad mannen. Ett exempel på detta var Maria Tudors och Filip II:s 

äktenskapskontrakt.212 Detta är en argumentation som statsteoretikern Arnisaeus an

sluter sig till. Han ser tre alternativ om en regerande drottning gifter sig: Hon kan be

hålla makten själv, dela den eller överlämna den till maken. Det första alternativet 

innebär ett brott mot både Guds lag och den civila lagen. Det andra innebär oordning 

och instabilitet, då man inte vet vem som styr. Det tredje innebär att riket hamnar un

der utländsk överhöghet och att manliga släktingar till drottningen blir förbigång

na.213 

Även äktenskap med en inhemsk man innebär stora problem. Kvinnan följer 

mannens stånd och hustrun får sin ära och värdighet av maken, menar Bodin. Ett äk

tenskap mellan en drottning och en inhemsk man som står lägre i rang än hon själv 

medför vanära för drottningen, hennes dynasti och riket. Drottningen går helt enkelt 

miste om sin kungliga värdighet om hon gifter sig med en undersåte.214 Dessutom kan 

hennes val av make uppväcka avundsjuka och stridigheter bland rikets stormän, som 

känner sig förbigångna och dessutom föraktar människor från lägre stånd. Bodin me
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nar att det är nog svårt för en manlig furste att ingå äktenskap med en icke-kunglig 

men att det är än svårare för en drottning då hon som kvinna inte besitter samma auk

toritet som en man.215 Om hon inte ingår äktenskap innebär det att tronföljden förblir 

osäker. Om drottningen under sin livstid utser en tronföljare hotas både hennes egen 

ställning och ordningen inom riket. Väljer hon att avstå från att utse en efterträdare 

kommer riket efter hennes död att splittras av inbördeskrig.216 Keckermann hävdar 

dock att nackdelarna var större om drottningen gifte sig än om hon förblev ogift. An

ledningen var att ett giftermål med en udändsk furste skulle leda till att riket hamnade 

i beroendeställning till en utländsk stat. Det är alltså en argumentation som utgår från 

att kvinnan skall vara den underordnade parten.217 

Resonemanget för oss över till ett annat argument i debatten, nämligen att en 

ogift drottnings ställning äventyrade hennes kyskhet. Detta sätt att argumentera är 

nära förbundet frågan om monarkens kvinnliga kön. Kyskheten ansågs vara den vik

tigaste dygden för en kvinna, också för en kvinnlig monark. Den var som redan 

nämnts nära förknippad med hennes heder. Här kan två av de nivåer som Joan Scott 

diskuterar, den symboliska och normativa, användas för att ringa in kyskhetens inne

börd för en kvinnlig monark. På ett symboliskt plan förknippades kyskhet med ren

het, upphöjdhet och ett avståndstagande från det världsliga och kroppsliga. Den 

förbands med kontroll av sexualitet och förmåga att kontrollera sina affekter, som i sin 

tur förknippades med kvinnlighet.218 Den var också normerande för synen på hur en 

god kvinna borde uppträda, kyskheten, jungfruskapet tonade ner hennes kön, hon av-

sexualiserades. Att anklaga en kvinna för okyskhet medförde att hennes kön på ett 

symboliskt plan visade upp offentligt. Det kan också ses som en sätt att upprätthålla 

hierarkin mellan man och kvinna.219 Argumentet om att offentligt ämbete utgjorde ett 

hot mot en kvinnas kyskhet, och då särskilt om hon var ogift, var närmast ett stående 

inslag i debatten om kvinnliga monarker. En regerande drottning utsätts för frestelser 

som hotar hennes dygd. Det uppstår lättare rykten med en ogift kvinna på tronen, 

därför bör hon vara extra försiktig med sina ynnestbevis. Ett skamfilat rykte solkar inte 

bara ner drottningen i fråga utan drar också vanära över riket. "Lydnadens ära" var 

därför tillräcklig för en kvinna, utan den riskerar hon att förlora sin ärbarhet i det 

offentliga livet.220 Det här var en retorik som också svenska avhandlingsförfattare an

slöt sig till. Hierarkin mellan man och kvinna inom hushållssfären skulle också vara 

vägledande för den politiska sfären.221 Magni anför också argumentet om att ett gif

termål mellan en regerande drottning och en utländsk härskare innebär att en annan, 

främmande dynasti kommer på tronen. Det innebär slutet för gamla, ansedda famil

jer.222 Hans synpunkter ligger nära Bodins resonemang men liknande åsikter fram

kommer också, som diskuterades i avhandlingens första del, om den saliska lagen. 

Deras åsikter stämmer väl överens med hur frågan diskuterades i samtida avhandlingar 

om äktenskapet och kvinnans ställning som litteraturvetaren Ruth Nilsson uppmärk-
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CIVITATIS 

msm 
& *% 

t 

Ph i l o s o j h o r v m  s o j û T A T û  ̂ s c v i a h o  Svo. 

V îuer e cui vir es, & robora fana dedfti, 
Smberi Hi veüm.na rebere durnr ejfem. 

Ergs mihi (qua priuate per t inger e nulli 
C AS T dafür ) tecum'fitti & fait Afin tutù eft* 

Bild 5. Elisabeth I, ur John Cases Sphœra civitatis, 1593. Reproduktion: KB. 
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Elisabeth I 

Denna bild av den engelska drottningen har flera beröringspunkter med 
Armadaporträttet som utfördes till minne av engelsmännens seger över den 
spanska flottan år 1588. Det är bilden av en upphöjd, gudomlig drottning som 
ges. Elisabeth är inte bara världens utan universums härskarinna. Bilden är 
också intressant eftersom den visar att den ptolemaiska, geocentriska världsbil
den ännu var aktuell. De olika sfärerna upptas av drottningens dygder medan 
fixstjärnesfären utgörs av drottningens rådgivare.1 Bilden är hämtad från John 
Cases Sphara civitatis där han också tar upp frågan om kvinnliga monarker. 
Hans sätt att lösa frågan var ganska typiskt för debatten. Case argumenterade 
enligt principen om undantaget från den generella regeln. Det kunde han göra 
med hjälp av den aristoteliska filosofin vars utgångspunkt var att mannen som 
allmänbegrepp var överlägsen kvinnan - men inte i varje enskilt fall. Ett 
sådant exempel var alltså Elisabeth I, som hade regerat i 30 år då Cases verk 
kom ut.2 

Elisabeth har också blivit känd som "jungfrudrottningen". Det finns olika 
uppfattningar om hur hennes roll som jungfru ska förstås. En trolig förklaring 
är att denna gav Elisabeth möjlighet att distansera sig från dels sin fysiska 
kropp, dels kvinnor i allmänhet.3 Som jungfru personifierade hon renhet och 
upphöjdhet samtidigt som hon framstod som förberedd på att ingå äktenskap, 
något som hon fick otaliga propåer om under större delen av sin regering. 
Efter det att hon passerat fertil ålder kunde rollen användas för att skapa en 
aura av evighet och gudomlighet. Hon har på denna bild också lämnat det jor
diska, Elisabeth befinner sig i universum, hon har intagit Guds plats.4 

Elisabeth framställdes också som ett exempel på en skicklig kvinnlig härs
kare i den politiska debatten. Hon hade också figurerat tidigare i svensk poli
tik, i de äktenskapsförhandlingar som Erik XIV förde.5 Detta uppmärk
sammade Jean Bodin. Han använde det som exempel på att en kvinnlig härs
kare inte skötte sina åtaganden gentemot riket med det allvar och förstånd 
som krävdes. Det var mycket svårare att finna en lämplig make åt en regerande 
drottning som krävde att fa träffa friaren personligen, och inte nöjde sig med 
att studera porträtt, som manliga furstar gjorde.6 

1 Tolkningen av bilden är baserad på Andrew Belsey, Catherine Belsey, "Icons of Divi
nity: Portraits of Elizabeth I", i Renaissance Bodies: The Human Figure in English Cul

ture c. 1540-1660, red. Lucy Gent, Nigel Llewellyn (London, 1990), 22-31. 
2 Lindberg (1997), i2f. 
3 Se till exempel Hackett (1996), 238f. 
4 Belsey & Belsey (1990), 31. För Elisabeth som jungfrudrottning se till exempel Hack

ett (1996), nofÇ passim. För Elisabeths äktenskapsförhandligar, se Doran (1996). 
5 Se Del I i denna avhandling. Om Erik XIV:s äktenskapsförhandlingarna se vidare 

Doran (1996), 30-35. 
6 Bodin (1599), 1010. Erik var också på väg till England när han nåddes av budet om 

Gustav Vasas död. 

95 



KARIN TEGENBORG FALKDALEN 

sammat.223 Det gjordes också inlägg för att en regerande drottning kunde gifta sig och 

ändå behålla sin auktoritet. Ett villkor var då att hon höll roll som monark åtskild från 

den som hustru.224 

En drottnings två kroppar 

Michael Wexionius Gyldenstolpe, professor i historia och politik vid Åbo universitet, 

menar att en kvinna kan styra där lagen så tillåter, men enbart i den politiska sfären 

och inte i hushållet.225 Han ger också flera exempel på manliga monarker som 

skilt på rollen som kung och son. Å ena sidan har de som söner visat föräldrarna till

börlig respekt och å andra sidan har de som kungar utövat politisk makt. Av särskilt 

intresse är hans exempel med den kvinnliga domarinnan Debora. Trots att Debora 

innehade ett offentligt ämbete, rådde det ingen tvekan om att det var hennes man 

Lappidot som hade makten i äktenskapet.226 Hans text är skriven i anslutning till Kris

tinas regering och det förefaller rimligt att Gyldenstolpe har inspirerats av frågan om 

hur en kvinnlig monark skulle hålla rollerna åtskilda.227 Här ansluter sig Gyldenstolpe 

till ett traditionellt sätt att resonera, Debora ansågs överlag vara en lämplig förebild för 

kvinnor. Det var framförallt hennes fromhet, klokhet och mod som lyftes fram som 

föredömliga egenskaper.228 Han hänvisar också till de äktenskapskontrakt som teck

nades mellan de engelska drottningarna Elisabeth I och Maria Tudor där det fastslogs 

att det var drottningarna som skulle styra i det offentliga.229 Samtidigt tycks han mena 

att den politiska makten kan läggas till hushållet, så att maken ändå kan bli kung. Gyl-

denstolpes resonemang visar vilka svårigheter man förknippade med en drottnings gif

termål, att risken var uppenbar att hennes roll och auktoritet som monark skulle 

blandas ihop med hennes förpliktelser som hustru. 

I flera av de avhandlingar som studerats är författarna också noga med att påpeka 

att de två rollerna måste hållas åtskilda, samtidigt som de menar att det också var möj

ligt.230 Detta sätt att argumentera tar samtidigt fasta på att hustruns underordning i 

äktenskapet inte var villkorslös samt att det går att skilja på offentligt ämbete från hem 

och familj.231 Denna åtskillnad kan ses som uttryck för föreställningen om drottning

ens två kroppar. För som Aylmer konstaterar "en hustru kan inte styra ett rike". En 

kvinna hade i sin roll som monark sin främsta plikt gentemot staten, om den åsido

sattes till förmån för rollen som hustru skedde det på rikets bekostnad. Som monark 

skulle drottningen inte tveka att straffa maken om denne bröt mot lagen.232 Hans sätt 

att argumentera har flera likheter med hur andra debattörer löste frågan om kvinnliga 

monarker i förhållande till ett offentligt ämbete. Det handlar om att skilja på drott

ningens offentliga och privata roll.233 Det understryks av den distinktion Aylmer gör 

mellan en regerande drottning och hennes kvinnliga undersåte. Han fastslår att det är 
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skillnad på en vanlig kvinna vars uppgift är att gifta sig och drottningar "som av Gud 

genom sin börd är kallade att styra riken".234 Han framhåller samtidigt att en drott

ning skulle kännetecknas av blygsamhet. Aylmer understryker också att hennes vikti

gaste uppgift var att gifta sig för att på så vis trygga tronföljden.235 

Även Case gör en åtskillnad mellan drottningen som monark och som hustru 

och menar att kvinnors bristande omdöme och förnuft är relaterad till deras roll som 

hustrur. Att kvinnor i allmänhet inte är lämpade att styra ska därför ses i relation till 

deras roll och uppgift i hushållssfären. Hans distinktion ger också stöd för uppfatt

ningen om att en kvinna ska vara underställd sin make, men inte samtliga män.236 Det 

handlar med andra ord om att skilja på drottningens offentliga och privata roll. 

Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt har diskuterats och redogjorts för de viktigaste argumenten för och mot 

kvinnliga monarker och kvinnlig tronföljd såsom de kommer till uttryck i företrädes

vis politiska verk och avhandlingar. Att döma av det sätt som frågan hanterades i po

litiska avhandlingar kan man säga att det finns ett retoriskt mönster, det handlar 

framförallt för författaren att visa på sin förmåga att argumentera för och mot kvinn

liga monarker. Inläggens retoriska karaktär förstärks av att rättslärda och andra aukto-

riteter flitigt citeras.237 För att underbygga sin argumentation använde sig också 

författarna av drottningar som goda eller dåliga exempel på kvinnliga monarker. Flera 

av dessa exempel var dubbeltydiga och kunde fyllas med olika innebörder beroende på 

vad författaren önskade lyfta fram. De olika tolkningarna visar också på spännvidden 

i debatten.238 De exempel som anfördes belyser vilka egenskaper man gärna såg hos en 

regerande drottning, både som monark och kvinna. 

Hur förhåller sig argumenten i debatten om kvinnliga monarker till frågan om 

monarkens kön och till monarkins grundvalar? Frågan om en kvinna skall, kan och 

bör härska var, liksom de exempel som användes, sammansatt. Övergripande kan 

konstateras att de argument som användes mot kvinnliga härskare i första hand tog 

fasta på kön medan de som användes för kvinnliga monarker försökte tona betydelsen 

av att monarken var kvinna. 

Argument som att den kvinnliga monarkens makt härrörde från Gud, att det var 

med Guds nåde som hon regerade och att det är upp till Gud att insätta respektive 

avsätta den politiska överheten tar närmast fasta på att ordningen i samhällskroppen 

och hierarkin mellan överhet och undersåtar skulle upprätthållas, trots att en kvinna 

på tronen på ett plan innebar att hierarkin mellan könen rubbades. Resonemanget om 

att drottningens makt går tillbaka på Gud överordnas alltså frågan om monarkens 

kön. Det är argument som samtidigt legitimerar den rådande patriarkaliska ordning
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en. Det är således principerna om släktskap och kunglig särart som framhålls istället 

för monarkens kön. Genom att drottningen framställs som unik och som ett lysande 

undantag medför det att hennes olikhet mot kvinnor i allmänhet tydliggörs. Föreställ

ningen om att kvinnan skulle vara mindre värd utmanas inte.239 

Detta kan utvecklas ytterligare med en diskussion av symboliken kring "jungfru

drottningen". Det fanns ett stort symboliskt kapital i jungfruskapet, det var symbol 

för renhet, kyskhet och upphöjdhet. Genom jungfruskapet åtskildes en kvinna från 

det kroppsliga och jordiska. Som jungfru blev hon asexuell, hon upphöjdes från sin 

kvinnliga kropp och från kvinnor i allmänhet.240 Denna retorik har flera berörings

punkter med föreställningen om drottningens två kroppar som användes för att skapa 

åtskillnad mellan drottningen som monark och hustru, mellan hennes roll i den poli

tiska sfären och hushållssfären. Uppdelningen i två kroppar, en politisk och en indi

viduell, kan alltså ses som ett försök att skilja monarkämbetet från innehavarens 

kvinnliga kön.241 Den kvinnliga monarkens politiska kropp förknippas med auktoritet 

och förbinds med de egenskaper som var nödvändiga för att regera. Dessa var i sin tur 

egenskaper som förknippades med män/manlighet och med manlig auktoritet. Det 

var också vanligtvis en man som innehade positionen som monark. 

Argumentationen om att kvinnor kunde ärva tronen i avsaknad av manlig ar

vinge åtföljs också vanligen av att kvinnor visserligen kunde ärva tronen men inte väl

jas till monark. Det är ett sätt att resonera som fokuserar på frågan om monarkens 

kön. Det ger uttryck för uppfattningen att kvinnan av naturen är mindre duglig och 

kompetent än mannen. Därför är det också enbart män som skall och bör väljas till 

monarker. Emellertid fanns det också röster som höjdes för att det var dugligheten 

som skulle vara vägledande. Detta sätt att argumentera för oss över till tankegången 

om att "anden saknar kön". Som tidigare diskuterats gör föreställningen ingen åtskill

nad på kön såtillvida att det är själen, intellektet som är det väsentliga inte om monar

ken är man eller kvinna. Argumentet "anden saknar kön" som under 1600-talet 

började göra insteg i de högre skikten i Sverige far under perioden en större spridning. 

I början av 1700-talet kom det också att användas i den debatt som rörde kvinnors rätt 

till utbildning under 1700-talet.242 Det är ett resonemang som också inrymmer det 

traditionella argumentet om att det är inte kroppsstyrka som avgör om man är en dug

lig monark utan det är förståndsgåvorna, intellektet och klokheten som är utslagsgi

vande. 

I argumentationen för att kvinnor kunde kriga försöker skribenterna tona ned 

betydelsen av monarkens kön. Amasonerna används som bevis för att kvinnor kan 

vara i besittning av manliga dygder, de kunde ikläda "sin quinlige lekamen itt manligit 

hierta".243 Samtidigt visar argumenten att kvinnorna bedömdes utifrån en manlig 

norm, och att amasonerna framstod som exceptionella kvinnor. Det ligger mycket i 

Stahres iakttagelse att amasonerna antingen framställdes som kvinnor eller som kriga
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re. Det tyder samtidigt på att tapperhet, mod och uthållighet uppfattas som manliga 

dygder. Ett annat sätt att hantera frågan om kvinnliga monarker i förhållande till krig 

var att göra åtskillnad på hennes ställning som monark och hennes kvinnliga kön. Det 

är ämbetet som är avgörande för drottningens auktoritet och inte att hon är kvinna.244 

Detta understryker samtidigt att rollen som fältherre ingick i den tidigmoderna tidens 

monarkroll. Det är för övrigt ett tema som närmare kommer att utvecklas i komman

de del av studien. 

Hur förhåller sig då dessa argument till varandra och till andra debatter från ti

den? Det kan konstateras att argumenten ger uttryck för en manlig norm och patriar-

kaliska värderingar. De debattörer som förbinder en kvinnlig monark med stabilitet 

och en ärftlig tronföljd är konservativa. De argument som istället tar fasta på kvinnans 

duglighet och kompetens har sin utgångspunkt i att det är förnuftet som är det avgö

rande och däri låg ingen skillnad mellan män och kvinnor. Det är det mest jämlika 

argumentet, men fortfarande med mannen som norm. Det handlar inte om som i re

nässansens kvinnodiskurs att generellt uppvärdera kvinnans förmåga utan mer om att 

få en kvinnlig monark att överensstämma med rådande föreställningar och normer om 

män/manligt och kvinnor/kvinnligt. Det var framförallt fråga om att lösa ett politiskt 

problem.245 Av debatten att döma verkar frågan om en gift kvinnlig monarks auktori

tet i förhållande till sin man ha varit den fråga som gav debattörerna mest huvudbry. 

En kvinna kunde möjligen vara härskare i den politiska sfären men i hushållssfären var 

det stopp. På hushållsnivån skulle hennes ställning som monark inte spela någon roll, 

där var hon först och främst kvinna/hustru och inte monark. 

På frågan om en kvinnlig monark kunde spegla sig i idealbilden av den gode fur

sten och känna igen sig, blir svaret både ja och nej. Ja, under förutsättning att hon ut

gick från principen om släktskap, stånd och social roll som monark, nej, om hon i 

första hand utgick från att hon var kvinna med en kvinnas olika förpliktelser. På så vis 

kan det konstateras att hennes roll som monark framhävs på bekostnad av hennes kön 

eller rättare sagt att hon till sitt sociala kön blir en man. 

Så långt argumentationen för och mot en kvinnlig monark i den politiska debat

ten. Nu är det dags att studera hur dessa idéer kommer till uttryck i praktiken, i den 

debatt som fördes i förhållande till Kristina och Ulrika Eleonora och till regerande 

drottningar i deras samtid. 
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44 Se till exempel Johannesson (1997), 3iif; Stadin (1997) b, 228ff; H. Lindberg (1992), 235f. 

45 Se till exempel Johannesson (1997), 3iif, 315F; H. Lindberg (1992), 235^ Skuncke (1993), 36F. 

46 Lindberg (1997), 38f. 

47 Lindberg (1997), 23f. Lindberg menar att rimligtvis så är det Platons uppfattning om sjä

len som okroppslig och frikopplad från könet som ligger till grund för dennes uttalanden 

i Staten om att kvinnor kan vara delaktiga i statens styrelse. 

48 Lindberg (1997), 25ff. En utförlig redogörelse för hur kyrkofäder, skolastiker och reforma

torer har förhållit sig till frågan huruvida kvinnan var delaktig i Guds avbild eller inte finns 

i en intressant antologi med Kari Elisabeth Börresen som redaktör, The Image of God: 

Gender Models in Judeo-Christian Tradition (1991) 2.uppl. (Minneapolis, 1995). Se vidare 

Första Moseboken, kapitel 1: 26-27; Första Moseboken, kapitel 2: 22-23. 

49 Jonas Magni/ Olaus Axelii Drake, De legitimo imperio monarchico seu de forma gubernatio-

nis regiae (Uppsala, 1625). Magni var professor i politik och moralfilosofi vid Uppsala uni

versitet och sedermera även teologie professor och biskop i Skara. Denna avhandling ingår 

i en serie där Magni avhandlar politiska ämnen utifrån Justus Lipsius texter. Denna av

handling har tidigare uppmärksammats av Bo Lindberg. Enligt Lindberg är Magnis text 

med största sannolikhet den första i Sverige där kvinnans jämbördighet med mannen av

handlas. Den svenska översättningen från Jonas Magnis avhandling är hämtat från Lind

berg (1997), 15. 

50 Lindberg (1997), 20. Samma resonemang återfinns hos bland andra Jakob, Johan & Bengt 

Skytte, Dissertatiunculae sex, in quarum tribus primis, num femina legati officio fungi pos-

sit... disputatur; ab illustris et generosi Dn. Johannis Skytte, liberi baronis in Duderdorf& c. 

Viliis Johanne, Benedicto et Jacobo Skytte (Uppsala, 1626), 4. De var söner till Johan Skytte 

som tidigare varit Gustav II Adolfs lärare. Bröderna var 10,12 och 14 år gamla vid tillfället, 

dissertationen hade med största sannolikhet skrivits av deras lärare Johannes Simonius. 

Avhandlingen är indelad i tre delar, en för vardera bror. I den första delen prisas vältalig

heten, i den andra och tredje delen argumenteras för respektive mot att kvinnor skulle 

inneha ett offentligt ämbete. Lindberg (1997), i5f; Hans Helander, "Kan en kvinna vara 

diplomatiskt sändebud: En diskussion i 1620-talets Uppsala", Adfamiliares (1996): 2. Isa-

cus Jacobi Isthmenius/Ericus Petri Hambraeus, De Statu Reipublicae monarchico (Uppsa

la, 1640), tes 41. Isthmenius var professor i fysik vid Uppsala universitet och avhandlingens 

innehåll är utmärkande för tiden under Kristinas förmyndarregering. Israel Bringius/An-

dreas M. Tolfstadius, Disputano Politica de Electione et Successione (Uppsala, 1637), tes 39. 

Israel Bringius var professor i politik vid Uppsala universitet. Denna avhandling prisar 

den ärftliga monarkin samtidigt som den innehåller en diskussion av fundamentallagar 

och läran om det dubbla majestätet. En av frågorna som avhandlas är också frågan om 

kvinnlig arvsrätt. Om Bringius verksamhet vid Uppsala universitet se vidare Runeby 

(1962), 252-257; Axelii Kempe/Andreas Strandenius, De Monarchae seu regis constitutione 
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& inauguratione (Åbo, 1667), tes 3; Andreas Wanochius/Laurentius Carplan, De constitu

tione magistrates summiper successionem (Åbo, 1688), 95f. 

51 Lindberg (1997), 15. Magni/Drake (1625), tes 51; Detta sätt att argumentera återkommer 

också i andra avhandlingar där frågan behandlas. Se till exempel Isthmenius/Hambraeus 

(1640), tes 41; Wanochius/Carplan (1688), 95. Wanochius menar att då det är Gud som 

insätter en kvinna på tronen ser han också till att utrusta henne med de dygder som krävs. 

52 Lindberg (1997), 15, 33 ff; Samma innebörd gavs argumentet i en försvarsskrift tillägnad 

Elisabeth I. Moore (1995), 130. 

53 Maclean (1980), 49fr. 

54 Se till exempel Lee (1990), 252; Shephard (1994), 124-127. 

55 Laurentius Paulinus (1628), 323. Att det är uppfostran som är avgörande för om man ska 

bli en duglig monark eller inte avhandlas också av Nicolaus Stobaeus/Andreas Gustav 

Bruce. I avhandlingen talas om att kungadottern ska fa en god utbildning och översköljas 

med kunskaper så att hon blir ett föredöme för både kvinna och rike. Stobaeus/Bruce, De 

Gynaicocratia (Lund, 1743), sf. I avhandlingen bemöts Bodins argument mot kvinnliga 

monarker. Avhandlingen kan också ses som ett inlägg i den pågående debatten om kvin

nors rätt till utbildning. Se vidare Nilsson (1973), i83fF. Själv tillägnades Maria Theresia 

en furstespegel med innehållet att en god uppfostran medför att en kvinnlig härskare blir 

rustad att härska och inte behöver stå tillbaka för en man. Kovåcs (1986), 49fr. 

5 6 Lena Eskilsson & Åsa Bergenheim, Förnuft, fruktbarhet och förälskelse: Idéer om kvinnor 

och kvinnors idéer (Stockholm, 1995), 57ft 6if. 

57 Aristoteles Politiken citerad ur Bergenheim & Eskilsson (1995), 6if. Min kursivering av 

dygderna. 

58 Exempelvis Stadin (1997) b, 230-238. 

59 Stadin (1997) b, 230-238; Bergner (1997), 76-79; Siden (2001), 124t i3iff. 

60 Lewan (1985), 42, Stadin (1997) b, 232ff; Bergner (1997), 76-79; Sidén (2001), i24f, i3iff. 

61 Martin Luther, Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med Förklaring afDoct. Ol. Swebilius 

Ärke-Biskop (Stockholm, 1838), 104. 

62 Stadin (1997) a, 2i5f. 

63 Resonemanget inspirerat av Lindqvist (2002), 86; Stadin (1997) a, 203 ff, 2iiff. 

64 Resonemanget inspirerat av Samuelson (1997), 301. 

65 Fulvius Pacianus, Fulvii Padani Discursus politicus, de vero iustoqveprincipe Thet är: Huru 

en furste sitt land och folk... regera och styra skal\ / Vthtolckat och förswenskat af Erico Schro-

dero (Stockholm, 1616), 59F. Pacianus furstespegel översattes av Erik Skytte och dedicera

des till Gustav II Adolf. Pacianus anges i källorna som greve alternativt rättslärd. 

Gustafsson (1956), 49, not 8. 

66 Maclean (1980), 62f; Stadin (1997) b, 228ff; Johannesson (1997), 3i2f. 

67 Se till exempel Skuncke (1993), 35; Runefelt (2001), 124; H. Lindberg (1982), io6f; Marie 

Lennersand har sammanfattat de vanligaste analogierna som användes i den absoluta 

kungamaktens ideologi. Marie Lennersand, Rättvisans och allmogens beskyddare: Den ab

soluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680—1730, Studia historica Upsaliensia 

190 (Uppsala, 1999), 21-26. 

68 Se till exempel H. Lindberg (1982), i03ff; Lennersand (1999), 2if; Runefelt (2001), 121. 

69 Ericsson (1994), 7f; Kléber-Monod (1999), 38fF. 

70 Erasmus Roterodamus (1997), 39f; Pacianus (1616), 179, 407f. 
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71 Runefeit (2001), i2of; H. Lindberg (1982), 103. 

72 SRA (1887), del 1:1, 358. 

73 H. Lindberg (1982), io4ff. 

74 Se till exempel Första Korintierbrevet, kapitel 11: 6-9. 

75 Jakob VI (1606), 49. 

76 Se till exempel Maclean (1980), 54F; Stadin (1997) a, 209fr. 

77 Stadin (1997) a; Samuelson (1997), 300f. 

78 SRA (1887), del 1:1, 369. För exempel på fadersmetaforen i fiirstespeglar, se Erasmus Ro-

terodamus (1997), 33f; Pacianus (1616), 59; Christer Ivarsson Ulfsparre, En kort regementz 

bok aff åtskillige politiske skribenters böker/ sammandragen och på thet kortesta summawijs 

författat. Aff Christer Ifwerson Vlfiparre. (Stockholm, 1620), tes 36; Laurentius Paulinus 

(1628), 303f. 

79 Lindqvist (2002), 55. 

80 Christine Coch, "Mother of my Contreye": Elizabeth I and Tudor Constructions of Mot

herhood", English Literary Renaissance 26 (1996): 3, 423f, 445-450; Hackett (1996), 77F; 

Stadin (1997) a, 2iiff 

81 Diskussionen om kungsbiet är hämtad från Jeffrey Merrick, "Royal Bees: The Gender Po

litics of the Beehive in Early Modern Europe", Studies in Eighteenth-Century Culture: Pro

ceedings 18 (1988), 7-37. 

82 Erasmus Roterodamus (1997), 29, 69. Se också Bo H. Lindbergs diskussion om iustitias 

och dementias förhållande till varandra. H. Lindberg (1992); Merrick (1988), 11. 

83 Merrick (1988), 10. 

84 Merrick (1988), iof, i7f. 

85 Merrick (1988), i8f. 

86 Merrick (1988), 26f. 

87 Ett intressant undantag utgörs av en utredning från år 1738 där forskaren i diskussionen 

om drottningbiet nämner drottning Kristina av Sverige. Merrick (1988), sid 36 not 114. I 

Cronhielms översättning av Erasmus av Rotterdam omnämns bihärskaren dock som 

kung, Erasmus Roterodamus (1721), 69f. 

88 Se till exempel Maclean (1980), 54fr. 

89 Lee (1990), 242f. 

90 Jordan (1987), 432. 

91 Se till exempel Scalingi (1978), 6of; Lee (1990), 243. Jag har i analysen använt mig av den 

version som återges i John Knox, The Works Collected and Edited by David Laing (Edin

burgh, 1846-64). 

92 År 1554 hade Knox med en schweizisk reformator dryftat frågan om en kvinnlig regent 

hade gudomlig auktoritet och om hon kunde överlämna makten till sin man? Frågan var 

aktuell då Maria I avsåg att ingå äktenskap med den spanske prinsen Filip (II). See Lee 

(1990), 242-245. 

93 Knox hade ursprungligen tänkt att ge ut efterföljare till sitt inlägg men efter det kyliga 

mottagande The First Blast of the Trumpet fick, ansåg Knox det vara säkrast att inte ge ut 

några uppföljare. Lee (190), 25if, 257-261. 

94 Lindberg (1997), 14; Maclean (1980), 60. 
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95 Termen "monstruös" och varianter är också det som är vanligast förekommande i Knox 

skrift. Andra negativa termer som Knox använde flitigt var "svaghet", "föränderlighet" 

"bristande omdöme", "högmod". Lee (1990), 247 not 19. 

9 6 Knox (1846-64), 373. 

97 Wiesner (1995), 242. 

98 Knox (1846-64), till exempel 373, 377-379. 

99 Knox (1846-64), 378f. 

100 Knox (1846-64), 393. 

101 Knox (1846-64), 400f. 

102 Knox (1846-64), 389. 

103 Knox (1846-64), 391. 

104 Se till exempel Stadin (1997) a, 205; Hanley (1994) b. 

105 Jag har i min analys utgått från Jean Bodin, Les six livres de la République (1576) ny uppl. 

(Genève, 1599), 9ff. 

106 Enligt Ambjörnsson fick denna idé "ett av de mest konsekventa uttrycken" i Bodins bok. 

Ronny Ambjörnsson, Familjeporträtt: Essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i 

historien (1978) 2. uppl. (Stockholm, 1979), 12. 

107 Bodin (1599), 20. 

108 Bodin (1599), 1001. 

109 Bodin (1599), i9f. 

110 Bodin (1599), ioo2f. 

in Knox (1846-64), 397. 

112 Ambjörnsson (1979), 13. 

113 Det blir särskilt tydligt i Justus Lipsius, Monita et exempla politica .. .(Vesaliae Clivorum, 

1671), 138fr. Han ställer där typiskt kvinnliga egenskaper mot manliga. En kvinna är flyk

tig, timid, räddhågsen, slösaktig. Hon fattar sämre beslut, ändrar sig ständigt och är 

hämndlysten. Han ger dock exempel på kvinnor vars styre har varit lyckosamt, bland an

nat nämner han Isabella av Kastilien. Se också Lindberg (2001), 97fr. En liknande upp

repning av argument gör Bartoholomeus Keckermann i sin inledning av frågan om 

kvinnor är kompetenta att styra. Bartoholomeus Keckermann, Disputationes practicae 

nempe ethicae, oeconomicae, politicae ingymnasio Dantiscano (Hannover, 1618), 344F; Keck

ermann var en de mer inflytelserika statsteoretikerna under stormaktstiden. I hans verk 

fanns argument för en stark kungamakt. En annan tongivande teoretiker under stor

maktstiden som anger liknande argument mot kvinnliga monarker var Henning Arnisa-

eus, Doctrina politica in genuinam methodum quae est Aristotelis, reducta et exprobatissimis 

quibusquephilosophis—breviter comportata et explicata (Leipzig, 1623), 185-189. Se vidare 

Runeby (1962), 21; (Lindberg, 2001), 97ff. 

114 Magni/Drake (1625), tes 49. Se också Lindberg (1997), 9f, 14; idem, Stoicism ochstat, 228f. 

115 Lindberg (1997), 13. Argumentationen om att kvinnor inte kan hålla tyst återfinns hos 

bland annat Arnisaeus (1623), 185fr. Det är förmodligen detta Christer Ivarsson Ulfsparre 

har i åtanke när han i sin furstespegel konstaterar att kvinnor varken ska styra eller anför

tros hemligheter. Ulfsparre (1620), § 79. Se också Maclean (1980), 53ff; Nilsson (1973), 

i4ff. 

116 Skytte (1626), 5f. Citatet hämtat från Nilsson (1973), 379. 

117 Moore (1995), I29f. 
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118 Kléber Monod (1999), 28f; Anita M. Walker & Edmund H. Dickerman, "The King Who 

Would Be Man: Henri III, Gender Identity and the Murders at Blois, 1588", Historical 

Reflections/Reflexions Historiques 24 (1998): 2, 257^ 275. 

119 Henning Arnisaeus räknar upp en rad kvinnor som inte räckt till under tider av krig och 

använder dessa som bevis för att en kvinna på grund av bristande kroppskrafter inte kan 

fullgöra en monarks förpliktelser. Arnisaeus (1623), i88f; John Case tar också upp frågan 

om kvinnor ska delta i krig, men kommer fram till att det är olämpligt. Maclean (1980), 

61. Hugo Grotius menar att män är bättre lämpade att regera då de till skillnad från kvin

nor kan föra krig. Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix: Nouvelle traduction par 

Jean Barbeyrac. Avec les notes... (Amsterdam, 1724), 324; Justus Lipsius framför argumentet 

om att mannen till skillnad från kvinnan hade utrustats med kroppsstyrka, uthållighet och 

pondus. Justus Lipsius, SixeBookes ofPolitickes or Civil Doctrine (1594), faksimil, The Eng

lish Experience 287 (Amsterdam, 1970), 19fr. Exempel på att kvinnor kunde kriga är häm

tade från den engelska debatten. Se exempelvis Shephard (1994), i68ff. 

120 Enligt legenden hade amasonerna för att kunna strida bättre bränt bort sitt högra bröst. Ul

rika Stahre, "Könets krigare: Amasoner och den mytiska verkligheten", i Makalösa kvinnor: 

Könsöverskridande i myt och verklighet, red. Eva Borgström (Göteborg, 2002), I25f. 

121 Jonas Liliequist, "Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor: Kulturella förväntningar 

och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland", i Makalösa kvinnor: 

Könsöverskridande i myt och verklighet, red. Eva Borgström (Göteborg, 2002), 88f. Gustav 

II Adolf uppträdde själv som Berik under festligheterna i samband med sin kröning år 

1617. Att söka sig tillbaka till ett ärofyllt förflutet var inte unikt för svenskt vidkommande 

utan var en del i en allmäneuropeisk trend i de framväxande nationalstaterna under tidig

modern tid. Burke (1997); Avsnittet om göticismen under 1600-talet är baserat på Lind

roth, Stormaktstiden, 249-256. 

122 Iiro Kajanto, Christina Heroina: Mythological and Historical Exemplification in the Latin 

Panegyrics on Christina Queen of Sweden, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser 

B, 269 (Helsingfors, 1993), 96. 

123 Mary Villeponteaux, " 'Not as women wonted be': Spencer's Amazon Queen", i Dissing 

Elizabeth: Negative Representations ofGloriana, red. Julia M.Walker (Durham, 1998), 213F; 

Stahre (2002), 132-135. 

124 Stahre (2002), 127fr. Stahre menar att det framförallt gäller tiden efter 1700-talets mitt. 

Jag vill hävda att hennes hypotes är tillämpbar på de avhandlingar där amasoner under 

1600-talet nämns som goda exempel på kvinnor som styrt. 

125 Petrus Petrejus, Een kort och nyttigh Chrönika Om alla Swerikis och Göthis Konungari som 

hafiua både in och vtrijkis regerat! ifrån Konung Magog in til nu regerande högloflig Kongung 

Gvstaf Adolf Så och om the Amazoniske Quinnors bedref... (Stockholm, 1614); Johannes 

Magnus, Joannis Magni Swea och Götha Crönika: hwaruthinnan beskrifwest icke allena the 

inrikis konungars lefiverne och namnkunnige bedrifter vthi theras eghitfosterland:... vthan 

och the vthländske göthers loflighe regimente och store mandom, som the på många ortar vthöfi 

wer wijda : werlden, och särdeles vthi Hispanien och Ltalien bedrifiuit hafiue. : Aldraförst på 

åthskillige tijder och rum vthgången på latin, / och nu på swenska vthtålkat affErico Schrodero 

(Stockholm, 1620). 

126 Citatet hämtat från Magnus (1620), 30; Petrejus (1614), 164. 

127 Petrejus (1614), 160; Magnus (1620), 3of. 
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128 Magnus (1620), 32; Petrejus (1614), i6yf. 

129 Liliequist (2002), 88f. 

130 Petrejus (1614), 165; Magnus (1620), 3of. 

131 Laurentius Paulinus (1628), 324. 

132 Wanochius/Carplan (1688), 96f. Wanochius var professor i historia och praktisk filosofi 

vid Åbo universitet. Avhandlingen tar parti för det karolinska enväldet och genomsyras av 

teokratiska föreställningar. Den diskuterar fördelarna med den ärftliga monarkin. Se vi

dare Carl-E. Normann, Prästerskapet och det karolinska enväldet: Studier över det svenska 

prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede, Samlingar och studier till 

svenska kyrkans historia 17 (Stockholm, 1949), 74-82; Lindberg (1976), i8of. 

133 Kempe/Strandenius (1667), tes 3. 

134 Simon Isogaeus, Carla-seger-skiöld hwilken then stormächtigste konung Carl XII wår aller-

nådigste regerande konung, så wäl som forna Swea och Götha konungar, i synnerhet af then 

gustavianiske stammen härkomne, i alla tider medswenska och götha män,:Tilsitt och theras 

ewigtwarande beröm, emot sina och riksens många, mächtiga och häftiga fiender omfördt, och 

med then friden hemfördt hafiua. Efter Gudz ord, natursens och alt folks lag, samt gudfruch-

tiga och tappra hieltars exempel, : sedder och aftritader af Simon Jsogaeus... Stockholm tryckt 

afMichae"leLaurelio åhr iyi4 (Stockholm, 1714), 586fF. Isogaeus var hovpredikant vid det 

karolinska hovet och hans verk utgavs postumt år 1714. Det rekommenderades också att 

inhandlas av de svenska prästerna. Hans hänvisningar visar att han var insatt i såväl de an

tika filosofernas som moderna tänkares verk. Normann (1949), 171-176; Det fanns också 

de som ifrågasatte amasonmyten. I en avhandling från 1670-talet tvivlar författaren på att 

ett amasonrike har existerat, då ett rike inte kan bestå utan män. Det beror på att kvinnors 

kroppsliga svaghet också kommer till uttryck i bristande dygd och intellektuell förmåga. 

Nilsson (1973), 91. 

135 Isthmenius/Hambraeus (1640), tes 42. 

136 Knox (1846-64), 404. 

137 Se till exempel Erasmus av Rotterdams framställning av tyrannen. Erasmus Roterodamus 

(1997), 35f, passim; Ulfsparre (1620), tes 5. 

138 Se till exempel Knox (1846-1864), 404f; Bodin (1599), ioo2f; Magni/Drake (1625), tes 49; 

Arnisaeus (1623), i92f; Lipsius (1671), 140-150; Margarita Stocker, Judith Sexual Warrior: 

Women and Power in Western Culture (New Haven, 1998), 6yf; Shephard (1994), 158-161. 

139 Levin (1994), 76; Mral (1999), 86. 

140 Bodin (1599), 1003. 

141 Se till exempel Erasmus Roterodamus (1997), 27ff. 

142 Arnisaeus (1623), 193. 

143 Dessa var bland annat Christoher Goodman, Anthony Gilby som tillsammans med Knox 

befann sig i exil i Genève och särskilt kopplade frågan om tyranni till den katolska drott

ningen, Maria Tudor. Goodman hävdar bland annat att då en kvinnlig härskare utgör ett 

brott både mot Guds och samhällets lag var det följaktligen rätt att avsätta henne. Se till 

exempel Scalingi (1978) 66f; Jordan (1987), 43offÄven Elisabeth I beskrevs av sina politis

ka motståndare som tyrann, Moore (1995). 

144 Lee (1990), 249f. 
145 Å ena sidan säger Knox att det är Gud ensam som ska avsätta en kvinnlig regent, å andra 

sidan uppmanar han samtidigt undersåtarna att revoltera mot det kvinnliga styret. För att 
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undgå Guds vrede måste folket erkänna att en kvinna på tronen strider mot Guds vilja 

och därför vägra utföra hennes befallningar. Istället ska man göra allt vad som står i ens 

makt att motarbeta och undertrycka drottningens högmod och tyranni samt beröva hen

nes ära och auktoritet. Folket behöver inte heller vara rädda för att bryta trohetseden gen

temot drottningen då hennes makt är att betrakta som ett uppror mot Gud. Knox (1846-

64), 4i6fF. 

146 Knox (1846-64), 388; Bodin (1599), 1003. Bodin menar att han har svårt att påminna sig 

ett folk som var så förverkligat att det i längden accepterade en kvinnlig härskare. 

147 Levin (1996), 122. 

148 Resonemanget om Machiavelli är hämtat från Stadin (1997) a, 205f; För ett genusperspek

tiv på Machiavellis politiska tänkande, se Hanna Pitkin, Fortune Is a Woman: Gender and 

Politics in the Thought of Niccolò Machiavelli (Berkeley, 1984). 

149 "It is the mark of a tyrant, and indeed of a woman, to follow an emotional impulse", Er

asmus (1997), 52. 

150 För en biografi om Margareta se Michael Linton, Margareta: Nordens drottning 1375-1412 

(Stockholm, 1997). 

151 Bilden av Margareta i historieskrivningen har varierat, se Linton (1997), 17-20. 

152 Om bilden av Danmark och danskarna i den svenska propagandan se till exempel 

Johannesson (1969-70), 3, 23; Lindroth, Medeltiden Reformationstiden, i6iff. 

153 Magni/Drake (1625), tes 50. Magni berättar om hur det var drottningens nöje att svika 

sina löften gentemot svenska folket; Lindberg (1997), 14. 

154 Exempel på avhandlingar där Margareta omnämns i positiva ordalag är Petrus Johannes 

Rudbeckius/Laurentius Canuti, Theses politicae de civili foeminarum imperio (Västerås, 

1651), tes 5; Stobaues/Bruce (1743), ioff; Johan Münster/Flacher, De gloria coronae haere-

ditariaeprae electiva (Åbo, 1695), tes 5. Där konstateras det att Margareta som regent näs

tan hade överträffat männen. Johan Münster var professor i moralfilosofi vid Åbo 

universitet. Lindberg uppmärksammar att det var förhållandevis många avhandlingar från 

Åbo universitet som under den karolinska perioden hade som främsta syfte att bekräfta 

arvrikets fördelar och förhärliga statsmakten. Lindberg (1976), 125,181. 

155 För en redogörelse för olika tolkningar av drottningens märke och kampen mellan Mar

gareta och Albrekt av Mecklenburg se Jonas Liliequist, "Berättelsen om drottning Marga

retas märke", opublicerat föreläsningsmanus, Umeå universitet (Umeå, 1998); Nanna 

Damsholt, "Margrete-magten i en kvindes hånd: Om at saette kön på egenskaber", i Uni

onsdrottningen: Margareta I och Kalmarunionen, red. Poul Grinder-Hansen (Köpenhamn, 

1996), 268-271. 

156 Se även Magni/Drake (1625), tes 51; Lindberg (1997), 35. Samma argument använder sig 

Isthmenius av i sin avhandling. Isthmenius/Hambraeus (1640), tes 41. 

157 Ett exempel på hur en tyranns liderlighet sammanbinds med feghet och ett förvekligat 

uppträdande framkommer i Johannes Magnus krönika. Föremålet för hans tyrannbild av 

den forngötiske kungen, Gostagus, som egentligen var och uppfattades som en nidbild av 

Gustav Vasa. I sin skildring av Gostagus framhåller Johannes Magnus hur kungen var feg 

i strid, hur han ständigt höll sig i de bakre leden och övergav sina trupper i strid. Flan upp

träder med andra ord tvärtemot hur en god kung och befälhavare borde göra. När det gäll

de kvinnor och hor, var han en av de främste. Å ena sidan var Gostagus ett skräck
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injagande lejon, å andra sidan var han lika ynklig som en hare. Se till exempel Magnus 

(1620), 264. 

158 Levine (1987), 113. Även Aylmer gör jämförelsen mellan en regerande drottning och en 

"barnkung". John Aylmer, An Harborowe for Faithfulland Trewe Subiectes... (1559) faksi

mil, The English Experience 423 (Amsterdam, 1972), G3. 

159 Moore (1995), 125F; Maclean (1980), $8f. 

160 Aylmer (1559). 

161 Aylmer (1559), B3. 

162 Aylmer (1559), B3. Det var ett vanligt argument bland flera av debattörerna i den engelska 

debatten. Se vidare Shephard (1994), 86ff. 

163 För liknande slutsatser, se Jordan (1987), 439ff. Lee (1990), 250. 

164 Laurentius Paulinus Gothus, Praxeos specialis ethicae christianaepartis secundae, tomus se-

cundus de monarchia turbata. Thet är: Hwstaflans andra deels andra stycke, om politisch 

öffwerhetzstridz regemente (Strängnäs, 1629), i66f. I sammanhanget nämner han Deboras 

exempel. 

165 Aylmer (1559), B3. 

166 Maclean (1980), 2if. Det är också betecknande att när Knox slutligen "erbjöd" sig att er

känna Elisabeths rätt till tronen samtidigt ställde som villkor att drottningen grundade 

sina tronanspråk på Guds nåd och inte på föränderliga, civila lagar. Jean Calvin försökte 

också frånsäga sig allt ansvar för Knox skrift och också försvara Elisabeth som monark med 

att hon, som ett tecken på Guds vilja, hade ärvt sitt ämbete. Men det hjälpte föga, relatio

nerna mellan drottningen och de protestantiska reformatorerna på kontinenten förblev 

frostiga. Jordan (1987), 437ff; Lee (1990), 257ft För svenska exempel på denna argumenta

tion se Wanochius/Carplan (1688), 95ff; Isogaeus (1714), 591F. 

167 För ytterligare argument från den engelska debatten se Shephard (1994), 136-141. 

168 Rudbeckius/Canuti (1651), tes 1 och 12. Wanochius/Carplan (1688), 95f. Då en kvinnlig 

härskare är tillsatt av Gud är inte heller hennes styre att betrakta som en vanära. Stobaeus/ 

Bruce (1743), 9f. 

169 Rudbeckius/Canuti (1651), tes 12. 

170 Rudbeckius/Canuti (1651), tes 12; Münster/Flacher (1695), tes 5. 

171 Se också Lindberg (1997), 15. 

172 Laurentius Paulinus (1628), 323. 

173 Se till exempel Magni/Drake (1625), tes 52; Laurentius Paulinus (1628), 325; Bringius/ 

Tolfstadius (1637),tes 395 Isthmenius/Hambraeus (1640), tes 42; Olaus Unionius/Sv. Tor

ben, Disputano Politica de Monarcha (Uppsala, 1648), tes 5. Unionius var professor i logik 

och denna avhandling är bara en av flera med politiskt innehåll där frågan om statsformer

na utreds. Se vidare Runeby (1962), 359; Rudbeckius/Canuti (1651), tes 8; Kempe/Stran-

denius (1667), tes 3. 

174 Se till exempel Johannes Loccenius, Dissertationes de Jure Publico ad modernum Regni Su-

eciaestatum accomodatae, tes 27-28, B.X. 1.8, KB. För diskussion om när handskriften till

kom, se Sam Clason, "Studier i 1600-talets svenska statsrätt: Johannes Loccenius och hans 

lära om rikets fundamentallagar", Statsvetenskaplig tidskrift (1901). Loccenius var professor 

i juridik och behandlade frågan om fundamentallagar i flera större arbeten under stor

maktstiden. Se vidare Lindroth, Stormaktstiden, 357ft Isthmenius/Hambraeus (1640), tes 
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42; Rudbeckius/Canuti (1651), tes 5; Magni/Drake (1625), tes 52; Unionus/Torben (1648), 

Kempe/Strandenius (1667), tes 3. 

175 Keckermann (1618), 345^ 

176 Se till exempel Laurentius Paulinus (1628), 325. 

177 Se också Lindberg (1997), 15. 

178 Laurentius Paulinus (1628), 325. Han är också bekant med den saliska lagen; Loccenius, 

Dissertationes de Jure Publico, tes 27; Unionus/Torben (1648), tes 5. 

179 Aylmer (1559), H4-I Aylmer benämner också det engelska styrelseskicket för "rule mixte". 

Se även Jordan (1987), 44of. Det här var ett argument som flera av de engelska debattö

rerna tog fasta på. Shephard (1994), 8iff. 

180 Se till exempel Aylmer (1559), I; Lipsius (1594), i9ff; Keckermann (1618), 345; Münster/ 

Flacher (1695), tes 5; Moore (1995), i29f. 

181 Lipsius (1594), i9ff. 

182 Se till exempel Unionius/Torben (1648), tes 5; Kempe/Strandenius (1667),tes 3> Münster/ 

Flacher (1695), tes 5. 

183 Stobaeus/Bruce (1743), ioff. 

184 Det är precis detta som en av bröderna Skytte har som huvudargument. Helander (1996), 

8; Rudbeckius/Canuti (1651), tes 10; Bringius /Tolfstadius (1637), tes 395 Stobaeus/Bruce 

(1743), ioff. 

185 David Chambers, Discours de la légitime sucession des femmes aux possessions de leurs parens, 

et du gouvernemet des princesses aux empires & royaumes. : Par David Chambre (1579), ny. 

uppl. (u.o, 1725). David Chambers hade tidigare varit i Maria Stuarts tjänst och befann 

sig vid Katarina av Medicis hov när han skrev sitt verk. Hans bok var ett försök att stödja 

Maria Stuarts sak. Hans positiva uttalanden om kvinnors förmåga, och även rätt att utöva 

makt som mödrar, kan ses mot bakgrund av att Katarina av Medici förestod förmyndar

regeringen i Frankrike. Jordan (1987), 445F; Shephard (1994), 34. 

186 Chambers (1725), i4f. 

187 Jordan (1987), 447. 
188 Bringius/Tolfstadius (1637), tes 39; Bringius/Brodinus (1646), tes 71; Bringius/Georgius 

Ulfsparre, Disputano Politica de Magistratu (Uppsala, 1634), korollarium, nummer 13. 

Bringius hänvisar också till tankegången om att dygden står öppen för alla oavsett kön el

ler förmögenhet. Ett senare exempel är Kempe/Strandenius (1667), tes 3. Kempe anför att 

det är möjligt för en kvinna att ha en manlig själ och manliga känslor. Även Kempe åbe

ropar föreställningen om att "anden saknar kön" för att underbygga sitt resonemang. 

189 Semiramis användes också av deltagarna i renässansens kvinnodiskurs, där frågan om 

kvinnans natur diskuterades mer i allmänhet. Bland annat Christine de Pisan, Agrippa 

von Nettesheim och Boccaccio använde Semiramis som ett exempel på en skicklig och 

framgångsrik kvinna. Richards (1997) a, nof. 

190 Richards (1997) a, ic>9ff. 

191 En kvinna som i debatten har fått fylla samma funktion som exempel på kvinnlig makt

lystnad är Cleopatra. För exempel se Bodin (1599), 1003; Arnisaeus (1623), 192ft Lipsius 

(1671), 141-144. Boccaccio uppmärksammar i skriften De mulieribus claris att Semiramis 

också ska ha haft ett förhållande med sonen. Ju mäktigare Semiramis blev desto mer för

vekligad blev sonen. Richards (1997) a, in. 
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192 Israel Bringius/Johannes Petri Brodinus, Disputano Politica de Regno (Uppsala, 1646), tes 

72. Ett annat exempel är Artemisia, drottning i Halikarnassos som beskrevs av Bringius 

som en drottning som visade manligt mod hos en kvinna. Bringius/Tolfstadius (1637),tes 

41; Rudbeckius/Canuti (1651), tes 5; Kempe/Strandenius (1667), tes 3; Wanochius/Car-

plan (1688), 96; Münster/Flacher (1695), tes 5. Münster menar att Semiramis, tillsammans 

med de andra exempel han nämner, har varit en god monark och till och med nästan över

träffat männen. 

193 Isthmenius/Hambraeus (1640), tes 42; Bringius/Tolfstadius (1637), tes 41. 

194 Isthmenius/Hambraeus (1640), tes 42. 

195 Richards (1997) a, in; För synen på kvinnor förklädda till män se Liliequist (2002). 

196 Laurentius Paulinus (1628), 324. 

197 Han nämner bland andra Debora, Jael, Judit, amasonernas drottningar och Cleopatra. 

Laurentius Paulinus (1628), 323fr. 

198 Bringius (1637),tes 435 Kempe/Strandenius (1667), tes 3. 

199 Münster/Flacher (1695), tes 5. 

200 Isthmenius (1640), tes 42. 

201 Wanochius/Carplan (1688), 96f. 

202 Israel Bringius/Johannes Spakius, De Fundamentis Principatus (Uppsala, 1648), tes 26. 

Även denna avhandling utreder principerna för val och arvrike och framhåller den ärftliga 

monarkins fördelar. Se också Runeby (1962), 357ft Loccenius, Dissertationes de Jure Publi

co, tes 29. 

203 Isogaeus (1714), 591. 

204 Bringius/Tolfstadius (1637), tes 43. Intressant i sammanhanget är att Bringius hämtat argu

mentet om Isabellas förträfflighet från Lipsius, Monita et exempla. Denne prisar också Isabel

la för att hon satsat på Columbus expedition till Amerika. Lipsius (1671), 157. 

205 Lindberg (1997), 20. Det var ett genomgående tema i hyllningarna till Kristina. Se vidare 

Kajanto (1993). 

206 Se också Lindberg (1997), 34f. 

207 Bodin (1599), ioo2f, 1007, Ion- Ett något annorlunda perspektiv men fortfarande inom 

ramen för den patriarkaliska ideologin har Chambers när han använder sig av kvinnans 

traditionella uppgift som maka och mor inom hushållssfären för att göra anspråk på po

litisk makt och auktoritet för drottningarna. Hans utgångspunkt var att kvinnans roll som 

husmor legitimerade henne för att också sköta statens styrelse. På så vis omvandlas drott

ningens moderskap till ett politiskt moderskap. Såväl människor som djur är beroende av 

sina föräldrar för föda och uppfostran, och då framförallt modern. Som moder har kvin

nan vidare ett "ömmare och mildare hjärta", hon omfattar sina barn med stor kärlek och 

vakar omsorgsfullt över sina barns bästa. Chambers åberopar här samma argument som 

de franska kungarna gjorde för att motivera att deras hustrur skulle ingå i förmyndarre

geringen och ha ansvar för barnens uppfostran. Hans åsikter kan också ses som ett inlägg 

i debatten om den saliska lagen och kommentar till Jean Bodin. Chambers menar också 

att kvinnans underordning uppstår i och med äktenskapet, hennes underordning är där

med inte given av Gud och naturen. Chambers (1725), 26f; Jordan (1987), 448f; Shephard 

(1994). 92-f, 154. 
208 Keckermann (1618), 346; Arnisaeus (1621), i92f; Philippe de Béthune, Le Conseiller d'Estat, 

ou recueil des plus générales considérations servant au manimentdes affaires publiques (Leyde, 
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1641), 29f; Johannes Althusius, Politica: An Abridged Translation of Politics Methodically 

Set Forth and Illustrated with Sacred and Profane Examples (Indianapolis, 1995), 131 not 31. 

209 Bodin (1599), ion. Det har också varit kännetecknande för äktenskapsmönstren långt 

fram i vår egen tid, där "kvinnan av folket" blir drottning när hon gifter sig med en kung. 

Det senaste exemplet är Carl XVI Gustafs giftermål med Silvia Sommerlath. Vilken titel 

en regerande drottnings make skulle fa var också en fråga för utredaren om kvinnlig tron

följd hade att ta ställning till i sitt betänkande där han föreslår att drottningens make ska 

få en titel som är kopplad till hennes ställning som kvinnlig monark. Han kallar det för 

en "matriarkalisk regel". SOU 1977: 5, 48. 

210 Bodin (1599), 1010. 

211 Bodin (1599), ioo8ff. 

212 Bodin (1599), ioo7ff. 

213 Bodin (1599), ioiof; Arnisaeus (1623), i92f. 

214 Bodin (1599), 1011; Arnisaeus hävdar att anledningen till att Elisabeth I vägrade gifta sig med 

en undersåte var att hon var rädd att dra på sig undersåtarnas förakt. Arnisaeus (1623), 192. 

215 Bodin (1599), i004ff. 

216 Se till exempel Bodin (1599), 1002,1007; Arniseaus (1623), 192; Béthune (1641), 29f. 

217 Keckermann (1618), 346. 

218 Se till exempel Levin (1996), 76; Hackett (1996), 11, 178, passim; Siden (2001), i28f; Ha-

ettner Aurelius (1996), 179F; Maclean (1980), 62f. 

219 Resonemanget inspirerat av Mral (1999), 86f; Hackett (1996), 238f. 

220 För exempel se Bodin (1599), 1002; Arnisaeus (1623), I9if; Béthune (1641), 29; Lipsius 

(1594), I9ff; 

221 Magni/Drake (1625), tes 49; Lindberg (1997), 14; Helander (1996), 11. 

222 Magni/Drake (1625), tes 49; Lindberg (1997), 14; Även Arniseaus menade att kvinnlig 

arvsrätt innebar att manssidan förbigicks, vilket var en nackdel. Arnisaeus (1623), 192. 

223 Nilsson (1973), 76-93. 

224 För denna argumentation i den engelska debatten se Shephard (1994), 92ff. 

225 Michael Wexionius Gyldenstolpe, Politica ad modernum imperii Sueo-Gothici statum ac

comodata, domesticisquepassim exemplis illustrata (Åbo, 1657), I^o. Verket består av 19 dis

sertationer som utreder olika frågor kring statsskicket, förhållandet mellan överhet och 

undersåtar, monarkens rättigheter och förpliktelser, fundamentallagarna, läran om det 

dubbla majestätet o.s.v. Politica ad modernum utgör en av få längre utredningar om poli

tiska ämnen på latin under 1600-talet. Se vidare Lindberg (2001), 214, 315; Lindroth, Stor

maktstiden, 358. 

226 Gyldenstolpe (1657), 6if. 

227 En första upplaga av Politica ad modernum utkom år 1647. Se också Lindberg (2001), 315 

not i. 

228 Om Debora och andra bibliska exempel se bland andra Robert M. Healey, "Waiting for 

Deborah: John Knox and Four Ruling Queens", The Sixteenth Century Journal: The Jour

nal of Early Modern Studies XXV (1994): 2, 371-386; Shephard (1994), 161-165. 

229 Gyldenstolpe (1657), 63. 

230 Loccenius understryker i sin handskrivna utredning att drottningens make inte skall lägga 

sig i politiken. Loccenius, Dissertationes de Jure Publico ad modernum..., tes 30. B.X. 

1.8, KB. 
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231 Stobaeus/Bruce (1743), 8f. Gyldenstolpe (1657), 62E 

232 Aylmer (1559), G 3. 

233 Det här var också ett argument bland andra deltagare i den engelska debatten, Shephard 

(1994), 126ff. Ett annat exempel utgör författaren Torquato Tassos resonemang i Discorso 

della virtù feminile e donnesca från år 1582. Tassos utgångspunkt är att det finns två olika 

sorters dygder, de moraliska som leder till personlig lycka, och i första hand gäller kvinnor 

av lägre stånd och politiska dygder som är nödvändiga för att staten ska fungera väl. Han 

skiljer därför på en kvinna av furstlig härkomst och hennes kvinnliga undersåtar. Eftersom 

en kvinnlig medlem av kungafamiljen i första hand har plikter mot staten, kan hon också 

utöva heroiska dygder. En drottning kan följaktligen, i kraft av sin börd, sägas vara en man 

och därför också besitta manliga dygder. Redogörelsen för Tassos resonemang är hämtad 

från Maclean (1980), 6iff. 

234 Aylmer (1559), H4; Lee (1990), 253. 

235 Aylmer (1559), I 2. 

236 Maclean (1980), 6of. 

237 Lindberg (1997), 2off. 

238 Richards (1997) a, i07ff. 

239 Se också Shephard (1994), i28f. 

240 Blok (2001), 2i8f; Resonemanget inspirerat av Allison Heisch, "Queen Elizabeth I and the 

Persistence of Patriarchy", Feminist Review 4 (1980), 54. 

241 Se till exempel Mral (1999), 88f; Levin (1996), I2iff. Levin uppmärksammar att Elisabeth 

I också i en del sammanhang fyllde "drottningens två kroppar" med kvinnliga egenskaper. 

Det understryker den flexibilitet i användningen av typiskt manliga och kvinnliga egen

skaper som var karakteristiskt i Elisabeth I:s retorik som monark. 

242 Se till exempel Isogaeus (1714), 6oif; Sophia Elisabet Brenner, Underdånig fägnad, fram-

stält dä hennes kongl. maij:t wår allernådigste drottning, Ulrica Eleonora, kröntes uti Upsala 

stad den 77. martii, anno 1719. Af Sophia Elisabet Brenner en bedröfiuad änkia. Stockholm, 

tryckt hos kongl. may.ts: antiq. archiv. boktr. Joh. L. Horn (Stockholm, 1719). Nordbäck 

uppmärksammar också dess förekomst i kvinnospeglar under 1700-talet. Se vidare Carola 

Nordbäck, "Den gudomliga ordningen: Könsuppfattningar i svensk uppfostringslittera-

tur 1680-1745", opubl. avhandlingsparti 2002, Institutionen för historiska studier, Umeå 

universitet (Umeå, 2002), 36-39; Nilsson (1973), i44ff. 

243 Magnus (1620), 30. 

244 Laurentius Paulinus (1629), i66f. 

245 För liknande slutsats se Lindberg (1997). 
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DEL III 

DÖTTRARNA TRÄDA FRAM UTI 

REGEMENTET* 

KVINNLIGA MONARKER OCH TRONTILLTRÄDE 

Den övergripande frågeställningen i detta avsnitt behandlar frågan om hur och på vil

ka sätt en kvinnlig monark kunde vara kung. Vilka åtgärder vidtogs för att legitimera 

en drottnings ställning som monark? Vilka egenskaper var det som man valde att lyfta 

fram? 

Avsnittet inleds med en redogörelse för drottning Kristinas trontillträde och en 

diskussion av innebörden i att vara "sin fars dotter". Därefter följer ett resonemang om 

Ulrika Eleonora som jag till skillnad från Kristina närmast vill benämna som "sin mors 

dotter". Valet av henne till drottning sätter också fokus på frågan om bördens relation 

till dygdens och duglighetens. I sammanhanget diskuteras olika aspekter av en rege

rande drottning som moder och folkets amma. Avslutningsvis följer ett resonemang 

om att både Kristina och Ulrika Eleonora vid sina kröningar inte utropades till drott

ningar utan till kungar av Sverige, varför? Min ambition är att även i detta avsnitt göra 

en jämförelse mellan de svenska drottningarna och andra regerande drottningar. 

Ett tidigmodernt Europa: Exemplen Sverige och England 

En vanlig benämning på 1600-talet är "absolutismens århundrade". Det har att göra 

med att flera av länderna utvecklades mot absoluta monarkier och envälde under se

klet. Det kungliga enväldet kunde få olika utformning i de olika länderna. Exempel 

på länder där kungen blev enväldig under perioden är Sverige, Danmark, och Frank
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rike med Ludvig XIV som tydlig modell och symbol för den absoluta monarken.1 Se

klet präglas också av återkommande och långvariga krig. För att bara nämna två 

exempel pågick det 30-åriga kriget (1618-1648) under större delen av Kristinas regering 

medan Ulrika Eleonoras regering inramades av det stora nordiska kriget (1700-1721). 

Även Sveriges utveckling som stormakt och mot kungligt envälde under 1600-

talet kan ses mot denna allmäneuropeiska utveckling. Det är också något som binder 

samman de två huvudpersonerna i denna del. Drottning Kristinas regering samman

faller med det svenska stormaktsväldets uppbyggnad och konsolidering, drottning Ul

rika Eleonoras regering (1719-1720) med dess fall och Sveriges tillbakagång som 

stormakt. Sverige styrdes under 1600-talet av två ätter, Vasaätten (1523-1654) och den 

Pfalziska ätten (1654-1720/51).2 Drottning Kristina tillhörde den yngre protestantiska 

grenen av Vasaätten medan det i Polen fanns en polsk gren som härstammade från Si

gismund och betraktade sig som rättmätiga kungar av Sverige.3 Det är också mot den 

bakgrunden som införandet av kvinnlig tronföljd år 1604 kan ses, det handlar om att 

trygga Karl IX:s linje och säkra tronen från de polska och katolska Vasarnas anspråk. 

Kristinas målsättning var att stärka kungamakten och befästa arvriket, men trots 

det avskaffades under hennes regeringstid kvinnlig arvsrätt. Möjligen syftade detta till 

att begränsa den pfalziska ättens möjligheter till maktutövning, men utvecklingen led

de trots allt mot en starkare kungamakt. I befästandet av det karolinska enväldet spe

lade också återinförandet av kvinnlig arvsrätt en viktig roll. Ulrika Eleonora kommer 

också efter broderns död att hävda att hon hade ärftlig rätt till tronen, men hennes 

krav kommer att underkännas. Hennes trontillträde år 1719 innebär en övergång till 

ett nytt politiskt system där monarkens makt har inskränkts. Det är en utveckling som 

Sverige har gemensamt med England, där utvecklingen mot parlamentarism tog fart 

tiden kring sekelskiftet 1700.4 

Den engelska utvecklingen hade under 1600-talet präglats av en maktkamp mel

lan de engelska kungarna, som strävade efter att utöka sin makt, och parlamentet. 

Dessutom hade religionsfrågan, där flera av kungarna drogs mot katolicismen, splitt

rat landet. 5 Vid 1600-talets mitt utmynnade konflikten i inbördeskrig som ledde till 

att den engelske kungen Karl 1(1625-1649) avsattes och avrättades år 1649. Därefter 

styrs riket av lordprotectorn Oliver Cromwell fram till dennes död år 1658. Två år se

nare återupprättas monarkin igen men relationen mellan kung och parlament prägla

des av återkommande konflikter.6 Det resulterade bland annat i den "ärorika 

revolutionen" år 1688-89 som innebar att den katolske kungen Jakob II avsattes och 

efterträddes av svärsonen, den protestantiske Vilhelm av Oranien, som var gift med 

Jakob II:s äldsta dotter, Maria. Det var det engelska parlamentet som i The Bill of 

Rights hade givit kungaparet sin auktoritet och därmed fick en starkare ställning. Med 

det nya kungaparets trontillträde utvecklades således England till en konstitutionell 

monarki.7 
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Denna övergripande redogörelse för den politiska händelseutvecklingen i de 

båda länderna visar att makten var föremål för förhandlingar. Utvecklingen i både 

Sverige och England ger också prov på att föreställningar kring monarken och den 

ärftliga monarkin kunde tolkas och användas på olika sätt. Vad innebar det då att vara 

monark vid den här tiden? Man brukar säga att monarkernas makt var personlig, det 

vill säga makten var knuten till och förbunden med kungens person. Religionen hade 

under perioden stor betydelse för monarkens legitimitet. Trots att kungarnas reella 

makt varierade från land till land gjorde kungarna anspråk på att deras makt ytterst 

gick tillbaka på Gud.8 De teokratiska idéerna kom, som redan nämnts, att fa särskild 

betydelse för retoriken kring det karolinska enväldet. Religionens betydelse kan också 

ses mot bakgrund av konfessionaliseringen som innebar att nationella kyrkor skapades 

med fursten som högste beskyddare. Den utgjorde ett viktigt inslag i formeringen av 

staten och för kungamaktens politiska styrka. Sambandet mellan trostillhörighet och 

nationell identitet kom att bli viktiga inslag i kungamaktens legitimitetssträvanden.9 

Parallellt med de teokratiska idéerna kom också andra föreställningar att göra sig 

gällande. Det medförde på sikt att det blev svårare att upprätthålla föreställningen om 

att kungen var en länk mellan Gud och människor. En förklaring finns i den så kallade 

"intellektuella revolutionen", som innebar att monarken kom att förlora en del av den 

mystik som var kopplad till monarkrollen.10 Framväxten av ett mer komplext samhälle 

och en tilltagande byråkratisering under 1600-talet fick till följd att makten blev mer 

opersonlig. Kungen behövde inte längre medverka personligen i förvaltningen. Däre

mot var hans person fortfarande viktig för att legitimera statsapparaten.11 Man började 

också göra åtskillnad mellan monarken som person och kungamakten under perio

den.12 Det kom till exempel i uttryck i läran om "det dubbla majestätet" som hade stor 

genomslagskraft; i Sverige under 1600- och 1700-talet för synen på maktfördelning 

mellan kungen och ständerna. Denna innebar att man skilde på "majestas realis", det 

vill säga den "verkliga makten" som låg hos folket och "majestas personalis", det vill 

säga kungens personliga, tillfälliga makt. Denna ger stöd för ett kontraktstänkande, 

där kungen och folket bands samman av ömsesidiga förpliktelser. Teorin om "det 

dubbla majestätet" kunde alltså användas av råd och ständer för att ställa krav på att 

kungen följde sina utfästelser. Denna hade stort inflytande under tidig stormaktstid 

och för synen på den blandade monarkin, "monarchia mixta", som tidigare har disku

terats.13 Läran om det "dubbla majestätet" blev dock omöjlig att använda under det 

karolinska enväldet, vilket också kan ses som ett uttryck för att föreställningarna om 

kungamakten kunde fyllas med olika innebörder.14 

Under 1600-talet börjar också naturrättsliga föreställningar att göra sig gällande. 

Dessa gav stöd för uppfattningen att kungens makt härrörde från folket, men kunde 

också användas för att legitimera kungligt envälde. Under tidig stormaktstid gör dess 

idéer insteg i Sverige med bland annat den tyske statsteoretikern Johannes Althusius. 
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Hans utgångspunkt var att all makt ursprungligen låg hos folket, som av eget intresse 

överlämnade makten till en härskare. Det innebar att om kungen inte skötte sig och 

bröt fördraget var undersåtarna lösta från kontraktet. Kungens handlingar skulle vida

re övervakas av företrädare för folket, "eforer", som under 1600-talets första hälft tol

kades som det svenska rådet och ständerna.15 Fördragsläran kunde också användas som 

stöd för en starkare kungamakt, som var fallet i både England och Sverige. Folket har 

en gång för alla överlåtit makten till en härskare vars vilja blev folkets lag. Detta fann 

stöd hos bland andra naturrättsteoretikern Samuel Pufendorf som också var verksam 

i Sverige under karolinsk tid.16 

Fördragsläran kom också att användes för att legitimera den ärorika revolutionen 

i England, med bland annat John Locke som välkänd företrädare. Hans utgångspunkt 

var att parlamentet skulle inneha den lagstiftande makten och kungen den verkstäl

lande. Dessa två fick aldrig blandas ihop. Även i Sverige kom naturrättsliga idéer efter 

Karl XII:s död att användas mot oinskränkt monarki och för maktfördelning.17 

Det är också betydelsefullt att uppmärksamma att övergången från envälde till 

frihetstid visserligen innebar att monarken förlorade en stor del av sin politiska makt 

men staten var fortfarande lika auktoritär som under det karolinska enväldet.18 Natur

rätten kopplades snarare ihop med begrepp som plikt och underordning, vilket var ett 

ideal som förespråkades av den växande grupp av nyadlade ämbetsmän som stärkte 

sina positioner under perioden.19 Under 1600-talet hade också bördens relation till 

dygden börjat debatteras alltmer inom adeln. Dessutom började en åtskillnad göras 

mellan "offentlig dygd" och "privat dygd", där den offentliga dygden förbands med 

merit och kompetens i statens tjänst.20 

Hur Kristina, Ulrika Eleonora och Elisabeth I, Maria II och Anna Stuart hante

rade sina roller som regerande drottningar och den problematik de ställdes inför vid 

den här tiden är något som jag får anledning att återkomma till i detta avsnitt. 

Sin fars dotter 

I samband med att Kristina blev drottning i Sverige gjordes en stor beställning av por

trätt, gravyrer och medaljer som skulle prägla ut bilden av Kristina som en värdig och 

mäktig drottning och arvtagare.21 Gustav II Adolf var förutsättningen för dotterns le

gitimitet och ställning som monark och är också avbildad på flera av porträtten. Hen

nes släktskap med fadern var följaktligen ett viktigt tema i den tidiga Kristina-

ikonografin.22 

Det var onekligen en brydsam situation både för riket och för kungamakten att 

Gustav II Adolf vid sin död år 1632 hade efterlämnat en arvinge som var "omyndig och 

ett barn; sedhan en qvinspersohn".23 Att kungen enbart hade en dotter i äktenskapet 

hade tidigt oroat honom. Han hade därför bett rikskanslern att bevaka hennes intres
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sen, inte minst för rikets bästa.24 Kungen hade också när Kristina var ett år gammal, 

vid riksdagen år 1627, sett till att dotterns arvsrätt till tronen erkändes och att hon efter 

faderns död skulle förklaras som drottning, allt enligt bestämmelserna i Norrköpings 

arvförening.25 Av riksdagsbeslutet att döma hade heller inte alla förstått att en kvinna 

faktiskt kunde ärva tronen i det svenska riket.26 

För att undvika oroligheter och tronstrider efter kungens död var det viktigt att 

så snart som möjligt fa till en riksdag där Kristinas arvsrätt till tronen skulle bekräftas 

och trohetsförsäkringar avges. Enligt Axel Oxenstierna var det väsentligt att "förtage 

konungen i Polandh och alla hans bröder och anhang allt hopp till at komma antingen 

medh godhe eller ondha ord till Sverigies chrono".27 Det fanns också manliga Vasa

ättlingar i Sverige vid den här tiden, Kristinas kusin pfalzgreven Karl Gustav som var 

Karl IX:s dotterson, halvbrodern Gustav Gustavsson och farbrodern Karl Karlsson 

Gyllenhielm.28 Ingen av dem kunde göra några arvsanspråk gällande enligt arvfören

ingens bestämmelser även om Karl Gustavs far, Johan Kasimir av Pfalz, gjorde försök 

att få familjens arvsrätt till tronen erkänd.29 

Kristinas trontillträde och framträdande vid riksdagarna efter faderns död disku

terades nogsamt i rådet. Att drottningen var närvarande visade att hon brydde sig om 

sitt folk, att hon var en omsorgstagande monark. Kristina skulle "gifva hvarjom och 

enom handen efter hennes fadhers och fadherfadhers exempel".30 Det kan som tidiga

re konstaterats kopplas till kungens traditionella uppgift som rättskipare men är också 

ett utslag av de patriarkaliska relationer som skulle känneteckna det ideala förhållan

det mellan kungen och undersåtarna. En god monark var i enlighet med detta både 

tillgänglig, och hade "dörren öppen" för sina undersåtar. Det har i forskningen disku

terats om de svenska monarkernas förhållandevis stora "tillgänglighet" kan ses som ut

tryck för en svensk tradition där de svenska kungarna levde jämförelsevis nära sitt 

folk.31 

Kristinas framträdande hade i det här fallet också ett annat viktigt syfte, det var 

betydelsefullt att undersåtarna såg sin nya drottning och personligen kunde svära sin 

trohetsed till Gustav II Adolfs dotter. Trontillträdet uppmärksammades bland annat 

med en medalj föreställande hur en krönt fågel Fenix lyfter ur ett brinnande bål. På 

medaljens åtsida återges Kristina med strålkrona och praktfull dräkt. Syftet var att 

framhålla bandet mellan far och dotter och den dynastiska kontinuiteten. För det än

damålet var fågel Fenix, som alltsedan antiken hade fått symbolisera odödlighet och 

pånyttfödelse, synnerligen lämplig.32 

Inför riksdagen år 1635 hade Karl Karlsson Gyllenhielm föreslagit att Kristina 

skulle sitta på sin fars tron: 

Richs-Ammiralen mente vara godt, att såsom Hennes Maijitt sitter opå sin 
Her faders stooll och ophögd uthi hans thron, Hennes Maijitt mott veli 
komma opp medh.33 
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J~i-arc est Jh-'int feM» im&qo parentis, 
Sivj rr^jm ,~rriaöu âctidcr, otins amcr. 

jam üncram,Leihr, Germania pre/sa traumi 
Ef Lihrtaû j,ri$ inmura timet. 

4f tu, na(a,yaircm, l.ttiûi qua,rrJMs,d MISI* 

Fy-J.de berat jbibì tmr Ted t vs a tun . Mjri 

Bild 6. Fredrik Hulsius, Drottning Kristina 1633. Reproduktion: KB. 

"Sin fars dotter" 

Denna gravyr är representativ för hur Kristina framställdes vid tiden efter 
faderns död. Den utgör bara en av de framställningar där Kristinas släktskap 
med fadern fungerar som garant för dotterns legitimitet som monark och för 
att Sverige också i fortsättningen skulle vara en stormakt att räkna med i 
Europa. Devisen under Kristinas porträtt lyder i översättning: 

Detta är en dotter till en gudomlig fader och en avbild av honom. Hon är 

rikets hopp, moderns glädje och hela världens älskling. Du läsare! Denna späda 

flicka längtar det förtryckta Tyskland efter, och det släkte som är frihetens fien

der fruktar henne. Men du dotter, som avbildar din fader i Dina anletsdrag, 

avbilda honom även i goda bragder. Men själv må Du fa leva ett långt liv.1 

1 Resonemanget om Kristinas porträtt och översättningen från latin till svenska är 

hämtat från Sidén (2001), yof£ 
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Det finns en intressant ögonvittnesbild till hur Kristina hyllades vid samma riksdag. 

Det är den franske legationssekreteraren Charles Ogier som tecknat ned sina intryck 

av akten. Han berättar att det var Kristinas fysiska likhet med sin far som fick de till 

en början skeptiska bönderna att bekräfta hennes rätt till tronen: 

Då steg plötsligen en ledamot av bondeståndet vid namn LARS fram och 
utbrast: - Konungens dotter? Vem är det? Vi känna henne ej, vi hava icke sett 
henne än! Det blev sorl i församlingen. Då skall jag, svarade riksdrotsen, -
strax låta föra henne till eder. Då flickan utan dröjsmål hämtats och framställts 
för församlingen, i synnerhet för den nämnde LARS, betraktade bonden 
henne uppmärksamt och utbrast till slut: Det är sanning! Se konung GUS
TAFS näsa, se hans ögon, se hans panna! Hon skall vara vår drottning. Strax 
blev hon då med instämmanden och omröstning av alla stånden utropad till 
drottning och uppsatt på tronen.34 

Även om det franska sändebudet kan ha bättrat på sin berättelse, sätter Ogiers skild

ring fingret på en viktig punkt för diskussionen om Kristinas roll som monark och 

principerna för den ärftliga monarkin. Att Kristina efterträdde sin far kan ses som att 

principen om den dynastiska kontinuiteten och en ärftlig tronföljd var överordnad 

frågan om monarkens kön. Bandet till fadern kan ses både som en tillgång och en vik

tig förutsättning för en kvinnlig monark. Den kan beskrivas med hjälp av "bihangste-

mat", som samtidigt understryker bördens och blodsbandets legitimitetsskapande 

funktion.35 

Det finns flera likheter med hur Elisabeth I framställdes. Rollen som Henrik 

VIII:s dotter var ett viktigt och återkommande tema under hennes regering. Hon på

minde både ofta och gärna om att hon var sin fars dotter, både i tal, uppträdande och 

utseende. I sina tal framhöll hon sin ambition att regera i faderns anda och att hon 

minsann var lika modig som fadern. Vid audienser tog drottningen emot besökare stå

ende under faderns porträtt som underströk den fysiska likheten mellan Henrik VIII 

och Elisabeth. Som "sin fars dotter" kunde Elisabeth I för det första göra anspråk på 

att ha ärvt de dygder som krävdes för att bli en god monark av fadern. För det andra 

kunde hon understryka att hon var legitim dotter till Henrik VIII och därmed arvta

gare till den engelska tronen. För det tredje kunde hon i gengäld tona ned bandet till 

modern, den för otrohet avrättade Anne Boleyn.36 Relationen till modern var känslig 

då de rykten som cirkulerade kunde falla tillbaka på dottern. Elisabeth hade ju en gång 

i tiden i samband med moderns avrättning förklarats som bastard och illegitim, vilket 

hennes politiska motståndare gärna tog fasta på.37 De återkommande hänvisningarna 

till fadern och de förhoppningar som framfördes om att hon skulle regera i hans anda 

understryker både släktskapens betydelse och uppfattningen om regeringskonsten 
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som en manlig egenskap. Elisabeth I ansågs ha ärvt både sin förmåga att befalla och 

sina ledaregenskaper från Henrik VIII.38 

Tidigare forskning har uppmärksammat att en anledning till att Maria Tudor 

hade problem med sin auktoritet som monark var att hon mer framstod som Filip II:s 

hustru än som Henrik VIII:s dotter. Enligt de patriarkaliska reglerna upphörde hon 

genom sitt giftermål att vara Henriks dotter, hon blev istället Filips hustru. Maria Tu

dor gade med sitt äktenskap också gått miste om den symbolik som var förbunden 

med hennes roll som kysk jungfru.39 En annan engelsk drottning som hade problem 

med att förena rollen som hustru med den som dotter var Maria II. Hennes exempel 

visar också att rollen som "sin fars dotter" var moraliskt förpliktande, en god dotter 

skulle lyda sin far. Det var ett förhållande som enligt den patriarkaliska ideologin alltså 

kunde överföras till relationen mellan överhet och undersåtar på samhällets alla nivåer. 

Där Elisabeth I lyckades använda en ganska problematisk relation till sin far för att 

legitimera sin ställning som monark, beskrevs Maria II av sina politiska motståndare 

som en dålig och olydig dotter. Genom sin delaktighet i faderns avsättning hade hon 

brutit mot Guds fjärde bud om att man som barn ska lyda och ära sina föräldrar.40 Av 

sina politiska motståndare utmålades hon därför som en "dålig dotter", en roll som 

också kunde fyllas med sexuella anspelningar. Maria II beskrevs som en usurpator och 

liknades bland annat vid romarinnan Tullia som av maktlystnad fick maken Tullius 

att döda hennes far. Bilden av Maria II som en dålig dotter har också präglat eftervärl

dens bild av henne.41 

De engelska exemplen antyder att bandet till fadern var särskilt viktigt för en 

kvinnlig monark. Denna tendens är inte lika tydlig i det källmaterial som rör Kristinas 

tronbestigning, men det är sannolikt att rollen som "sin fars dotter" var betydelsefull 

för Kristinas legitimitet. Diskussionerna efter Gustav II Adolfs död tyder också på att 

en dotter inte uppfattades inneha samma legitima auktoritet som en son.42 Att en till

trädande monark betonar bandet till företrädaren är i och för sig inte unikt för en 

kvinnlig monark, både en son och dotter var del av en kunglig kedja. Ett närliggande 

exempel till Kristina som visar på kontinuitetens betydelse också för en manlig mo

nark var hur Erik XIV vid sin kröning var noga med att framhålla att han var Gustav 

Vasas son. Ett annat exempel, relevant för Ulrika Eleonora är, som tidigare påpekats 

hur Karl Fredrik av Holstein-Gottorp i klädsel och porträtt underströk bandet till 

morbrodern, Karl XII.43 Däremot vill jag hålla för troligt att bandet till fadern för en 

kvinnlig monark också var ett sätt att visa att hon som kvinnlig arvinge kunde vara i 

besittning av manliga dygder.44 

Kristina var själv mån om att framhålla att hon var sin fars och inte sin mors dot

ter. Ett återkommande tema i hennes självbiografi är hur hon understryker bandet till 

och likheten med sin far medan hon distanserar sig från sin mor, som ansågs uppträda 

typiskt kvinnligt. En rimlig förklaring var att Kristina därigenom önskade understryka 
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sin legitimitet och duglighet som monark. Genom att framhålla bandet till sin far 

kunde hon göra anspråk på att hon som dotter hade ärvt de dygder som var nödvän

diga för att regera. Man kan säga att hon till sitt sociala kön blir en man, monarkrollen 

fylls och förbinds med manliga egenskaper.45 Därmed var hon trots att hon var kvinna 

i enlighet med en patriarkalisk ordning istället för ett upphävande av den.46 

Å ena sidan kung - å andra sidan kvinna 

Om vi för ett tag återvänder till barndomsporträtten av Kristina kan man se att de har 

en okroppslig karaktär, det var monarken och inte personen Kristina som betraktaren 

skulle uppmärksamma. Det finns enligt Sidén också flera beröringspunkter med hur 

Elisabeth I framställdes. Porträtten av de båda drottningarna kan ses mot bakgrund av 

kungamaktens svaga ställning vid deras regeringstillträden.47 

Porträtten menar jag kan kopplas till den åtskillnad man i Kristinas omgivning 

försökte göra mellan monarkämbetet och monarkens kvinnliga kropp. Det kom också 

till uttryck i hur frågan om Kristinas kvinnliga uppvaktning skulle lösas. År 1634 be

rättade riksmarskalken att "fruentimbret hade i sinnet att föllja H.M:tt den unge 

Drottningen in på rijkzsalen och der förtöfva, så lenge acten hollen ähr". Det ansåg 

rådet vara högst olämpligt, då ständerna skulle hylla Kristina som drottning av Sverige 

och svära sina trohetseder till henne.48 Kvinnors närvaro på rikssalen skulle skapa ore

da och uppståndelse, och störa den viktiga akten. Att låta hovdamerna träda in i Riks

salen vore att gå för långt då de "medh myckyt nigande förmedelst sitt genomträdande 

igenom Rixsalen skulle göra någon scandal och estonnement," konstaterade rådet när 

frågan på nytt kom upp år 1642.49 Överläggningarna uppmärksammar problematiken 

med Kristinas kön. Å ena sidan var drottningen kvinna och borde följas av en kvinnlig 

uppvaktning, å andra sidan var hon kung och skulle behandlas och respekteras som 

en sådan: 

Efter H.M:tt är en Kong, måtte hon manligen respecteras, efter man inthet 
kunde ändra köhnet.5° 

Distinktionen mellan Kristinas roll som monark och kvinna går att diskutera utifrån 

föreställningen om "drottningens två kroppar". Så länge man tänkte sig Kristina som 

kung var hon också kung. En kvinnlig uppvaktning däremot satte fokus på hennes 

kvinnliga kön och "individuella kropp" istället för på Kristina som en värdig represen

tant för kungamakten. 

Om det huvudsakligen är bandet till fadern som lyfts fram i relation till Kristina 

är det anknytningen till modern som också tas fasta på i Ulrika Eleonoras fall. Hon 

kan beskrivas som "sin mors dotter". Min avsikt med denna benämning är inte att 

nedtona faderns betydelse. Att Ulrika Eleonora var Karl XI:s dotter var en viktig för
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utsättning för hennes legala och legitima auktoritet. Som kungadotter var hon när

mast "till cronan, enär ingen bror eller äldre syster är i wägen" som en utredare av 

tronföljdsfrågan konstaterade.51 Däremot önskar jag med benämningen visa att också 

rollen som "sin mors dotter" både kunde vara viktig för en drottnings legitimitet och 

användas för att påminna Ulrika Eleonora om de dygder man önskade se hos henne 

som monark. Hon skulle vara "En Dotter Mild Sin Milda Moder liker". Att dra pa

ralleller mellan mor och dotter var för övrigt ett vanligt tema i bilden av Ulrika Eleo

nora den yngre.52 

Om barndomsporträtten av Kristina och Ulrika Eleonora jämförs framkommer 

en intressant skillnad som samtidigt uppmärksammar deras olika förutsättningar. 

Kristina blev drottning redan som barn och hon var bara ett år gammal när hon för 

första gången fick sin rätt till den svenska tronen bekräftad av ständerna. Ulrika Ele

onora var vid sitt trontillträde 30 år gammal och hade som barn varit på tredje plats i 

tronföljden. Där Kristina är avbildad i ensamt majestät på porträtten, framställs Ulri

ka Eleonora som en medlem i den pfalziska dynastin där brodern, Karl XII innehar 

huvudrollen.53 Till skillnad från Kristina ärvde inte heller Ulrika Eleonora tronen utan 

valdes till monark. 

Sin mors dotter 

Ulrika Eleonora både omnämns som moder och förklarar själv sin avsikt att vara som 

en mor för undersåtarna i sin kungaförsäkran. Hennes avsikt var att "grunda vår myn

dighet med mildhet och rättvisa uti undersåtarenas hjertan".54 Modersrollen tillskrevs 

av tradition en drottning och passar väl in i en patriarkalisk ordning. Den inbegriper 

såväl auktoritet som känslomässiga band mellan överhet och undersåtar. Det är före

ställningar som ansluter till rollen som husmor. Det var hon som förväntades vara den 

milda och omsorgstagande medan husbonden skulle vara den stränga och straffande.55 

Å ena sidan kan man se det som att de dygder och uppgifter som av tradition tillskrevs 

kvinnor, och då företrädesvis husmodern, också kunde vara tillämpliga för en regeran

de drottning, en politisk överhet. Å andra sidan kan dygderna tjäna som en påminnel

se om hur en kvinna, oavsett om hon var monark eller inte, borde uppträda. 

En intressant följdfråga är då hur en kvinnlig härskare skulle bete sig för att upp

fattas som god, huld och mild moder vid 1700-talets början? En ledtråd ges i en kvin

nospegel författad av hovpredikanten Magnus Sahlstedt år 1723. Ulrika Eleonora har 

visserligen trätt tillbaka som regerande drottning vid den här tiden, men hans utlägg

ning har flera likheter med hur hon framställdes vid sitt trontillträde. Sahlstedt menar 

att en drottning ska vara som en amma för folket och kopplar uppgiften till hennes 

ställning som överhet. För drottningens underlydande förespråkar Sahlstedt andra 

dygder som avgörs av deras samhällsställning och uppgift. Det här var inte unikt för 
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Bild 7. Ulrika Eleonoras och Fredrik I:s formälning år 1715, Svenska historiska plan
scher, C XII A 118/2. Reproduktion: KB. 
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"Nu dansar min Syster som bäst kronan af sig" 

Det är Karl XII som uppges ha yttrat dessa ord när Ulrika Eleonora gifte sig 

med Fredrik av Hessen-Kassel år 1715.1 Kungens uttalande är att betrakta som 

en anekdot, men det sammanfattar ganska väl vad det var frågan om. Genom 

sitt giftermål bröt hon mot flera av de villkor som reglerade prinsessornas arvs

rätt. Ulrika Eleonora hade inte saknat friare, men hade varit noggrann vem 

hon skulle gifta sig med. Inför sitt giftermål lät hon också utreda frågan om 

hur detta skulle påverka hennes arvsrätt.2 Trots att Fredrik var reformert 

ansågs han vara ett lämpligt parti för en svensk prinsessa. Han skulle själv bli 

regerande furste efter sin far och dessutom hade han utmärkt sig på Europas 

slagfält.3 

Frågan om prinsessornas äktenskap hade satt sin prägel på det svenska 

hovet vid 1700-talets början. Både Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora var 

medvetna om vad som stod på spel; den svenska kungakronan.4 Samuel Bark, 

som stod Ulrika Eleonora nära, berättar om den ansträngda relationen mellan 

prinsessorna. Bland annat skulle hon ha avfärdat förslaget om att hon skulle 

gifta sig med någon mindre betydande tysk prins "såsom intriguer af systren, 

som åtminstone intet unnar henne bättre än hon sielf haft". 51 kungafamiljen 

fanns således fröet till den maktkamp som kom att sätta sin prägel på politi

ken ännu efter Karl XII:s död. Trots att "hon dansade bort sin krona" valde 

Ulrika Eleonora alltså att gifta sig. Varför? En förklaring som brukar anges är 

att hon blev förälskad i den 13 år äldre och betydligt mer världsvane Fredrik.6 

En annan är att hennes egen ställning stärktes av giftermålet med Fredrik vars 

militära meriter och vinnande sätt gjorde honom populär bland officerare och 

soldater. Tillsammans fick de en starkare position gentemot Karl Fredrik.7 

Gravyren föreställer deras vigsel år 1715. Den innehåller sedvanliga lyck

önskningar om ett långt liv och många barn och barnbarn. Men Ulrika Eleo

nora och Fredrik kom inte att fa några gemensamma barn, vilket också kom 

att påverka drottningens auktoritet som monark. 

1 Citatet är hämtat från "Facta till revolutionshistorien under Konung Carl XII:s 

Regering m.m", HSH, vol.VII, 255. För diskussion om varifrån kungens påstådda 
uttalande härrör hänvisas till Thanner (1953), 19. 
Holst (1956), 4$ iioff För att nämna några exempel var kungen av Preussen, fursten 
av Sachsen-Gotha, fursten av Hannover (den blivande engelske kungen Georg II av 
England), kurfursten av Brandenburg några av friarna. Samuel Bark, Bref från Samuel 

Bark till Olof Hermelin 1-702—1708 / utg. Av C. von Rosen, 2 vol. (Stockholm, 1914-

1915), vol.I, 49f, 89f, 180; vol II. 22, 74f, 226. Se också Grauers (1970), 161. 
3 Thanner (1953), 2iff; Holst (1956), 85-88. 
4 Holst (1956), 39-45, 57-62. För relationerna vid det svenska hovet i början av 1700-

talet se Persson (1999), 190-197. 
5 Bark (1914-1915), vol. II, 226. 

Se till exempel Holst (1956), 127-133. 
7 Thanner (1953), kapitel 2, särskilt 18-36. 
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Ulrika Eleonora, även Kristina och den engelska drottningen Anna Stuart uppmana

des vid sina trontillträden att uppträda som rikets och folkets ammor.56 Sahlstedt me

nar att drottningen som amma ska vara mild, huld, gudfruktig och bevisa sitt folk stor 

kärlek, så att hon gör sig förtjänt av benämningen "Lands=Moders".57 

Jag menar att det i talen, predikningarna och hyllningarna i samband med Ulrika 

Eleonoras trontillträde, går att spåra förväntningar som var kopplade till att hon var 

kvinnlig och inte manlig monark. Jag ska för att förtydliga mitt resonemang ge ett par 

exempel från tal som hölls till drottningen vid riksdagens öppnande åren 1719 och 

1720. Vid det första talet, i samband med hennes val, tar kanslipresidenten Arvid Horn 

fasta på drottningens kvinnliga kön och ställning som överhet. Han gläds över att hon 

förklarat sig vilja vara en "huld Moder" för folket och att "en så mild Drottning up-

stiga, hvilcken ifrån dess späda barndom alla de dygdeteckn, som dess köhn och höga 

Stånd zira kunnat".58 Vid nästföljande riksdag tar han upp samma tråd igen, dels jäm

för han drottningen med andra kvinnliga monarker, dels ges "drottning" en speciell 

innebörd. Horn hyser förhoppningen om att Ulrika Eleonora med frimodighet ska 

bära den tunga regeringsbördan, precis som andra drottningar före henne har gjort, 

eftersom hon "icke mindre än de uthaf den nampnkunnigste hielte-ätt des uprinnelse 

hafver".59 Det är alltså från sin kungliga börd hon ska hämta styrkan och kraften att 

axla ansvaret, börden var källan till de dygder som krävdes. Talet avslutas med en väd

jan om att drottningen ska visa sina undersåtar "ett mildt moders hierta" så att de även 

i fortsättningen skulle "glädia sig öfver en Dråtningz regemente".60 

Att en mild drottning var efterlängtad framkommer också i den predikan som 

hölls i samband med Ulrika Eleonoras kröning i mars 1719. Även bandet till modern, 

Ulrika Eleonora den äldre, åberopades. I predikan tackas Gud för att den nya drott

ningen inte är ond och maktlysten utan liksom sin mor är mild och god.61 Sverige öns

kade inte 

någon trotzig Semiramis, icke någon högfärdig Vasthi, icke någon blodgirig 

Isebel, utan en ULRIKA ELEONORA. Ett namn/ som icke andas utan nåd/ 

mildhet och godhet. Ett namn/hwilket then aldrafiillkomligaste af Drott

ningar/ för 40 åhr/ i Fäderneslandet infördt/ och friden ther jämte/ som 

warade så länge hon lefde. Thet har hon lemnadt wår nu warande Aldranådig-

ste DROTNING/ såsom sin närmaste blodz/Gudzfruchtans/mildhetz och alla 

kongl.dygders Arfwinge.62 

En mild och huld Ulrika Eleonora kontrasteras alltså mot en härsklysten Semiramis 

och en blodtörstig Jesebel. Att en kvinnlig härskare var både maktlysten och grym var, 

som tidigare nämnts, en vanlig anklagelsepunkt mot en regerande drottning.63 Jag vill 

hålla för troligt att den distinktion som görs mellan en mild och en härsklysten drott

ning var en påminnelse om de egenskaper man önskade se hos en kvinnlig monark 

med begränsad makt. Här går det också att göra en intressant jämförelse med den eng
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elska drottningen Maria II som hyllades för att hon inte "var manlig som Semira-

mis".64 Exemplen antyder också att kvinnliga monarker inte enbart behövde vara 

grymma och maktlystna utan att det också fanns de som var goda och milda. I Ulrika 

Eleonoras samtid tolkades drottningens önskan om att vara en huld moder för folket 

och att hennes regering skulle ha sin grund i undersåtarnas hjärtan som ett avstånds

tagande från enväldet.65 

För att bli erkänd som drottning efter Karl XII:s död hade Ulrika Eleonora också 

fått ta avstånd från enväldet, skrivit under en kungaförsäkran och godkänt en ny re

geringsform.66 Hon hade också varit tvungen att ge upp sin arvsrätt, istället hade hon 

valts till monark i Sverige.67 

Väljas men inte ärva 

Vid Karl XII:s död var krigströttheten och missnöjet med enväldet vitt utbrett efter 18 

års krig.68 Frågan om vem som skulle efterträda den svenske kungen hade diskuterats 

alltsedan inledningen av kriget. Kring de två tronpretendenterna Ulrika Eleonora och 

Karl Fredrik fanns två grupper, den hessiska respektive den holsteinska, som båda för

sökte få kungen att göra utfästelser om tronföljden, men förgäves.69 Det var Ulrika 

Eleonoras man, Fredrik av Hessen-Kassel som tog initiativet efter Karl XII:s död och 

därmed fick ett viktigt försprång gentemot Karl Fredrik, vars ställning också hade för

svagats av holsteinaren Görtz impopularitet. Tiden efter Karl XII:s död var turbulent 

och flera rykten var i omlopp. Det spekulerades bland annat i att drottningen och hen

nes man önskade upprätthålla enväldet och huruvida Fredrik skulle bli kung när hus

trun blev drottning.70 Flera av officerarna kunde till exempel tänka sig Ulrika 

Eleonora som drottning men inte Fredrik som kung, då de var rädda för hans mak

tambitioner.71 Ulrika Eleonora hade redan vid rådssammanträdet den 6 december 

1718, med hänvisning till sin arvsrätt, låtit utropa sig till drottning av Sverige. Vid sam

ma tillfälle tilldelades maken titeln "kunglig höghet" som gav honom företräde fram

för Karl Fredrik.72 Hennes arvsrätt kom dock att underkännas med hänvisning till att 

hon för det första var gift, för det andra att maken var reformert och för det tredje för 

att hon inte hade ansökt om ständernas tillstånd för sitt giftermål. Det var en situation 

som en tredje grupp, de så kallade "frihetsmännen", kunde använda sig av för att sam

tidigt få till en förändring av styrelseskicket. De utredningar som ständerna gjorde 

kom också fram till samma slutsats: varken Ulrika Eleonora eller Karl Fredrik inne

hade någon arvsrätt till den svenska tronen.73 Frågan om Ulrika Eleonoras arvsrätt 

kom särskilt att debatteras under ett av rådets sammanträden i januari 1719. 

I debatten ställdes arv och börd respektive val och meriter mot varandra. Drott

ningens argument var att hon har tilldelats sin arvsrätt av Gud men också av natu

ren.74 Det är teokratiska idéer som hon grundar sin arvsrätt på, hon fortsätter därmed 
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i den retoriska tradition som funnits kring den pfalziska dynastin alltsedan Karl X 

Gustavs tid.75 

Rådet var å sin sida mån om att påpeka att det inte handlade om hennes person 

utan på vilket sätt hon kom på tronen: "ty det lerer ingen redelig swänsk finnas eller 

någon så wanartig, som icke åstundar Eders May:tt till öfwerheet"/6 Rådet åberopar 

fyra skäl för att välja Ulrika Eleonora till drottning. Det handlar för det första om hen

nes "höga person", för det andra om hennes "kongl. dygder och gåfwor", för det tredje 

om den omsorg om fäderneslandet och undersåtarna som drottningen givit prov på 

och slutligen för hennes "förfäders stora förtienster".77 Beskrivningen av Ulrika Eleo

nora kan också sägas ansluta till hur en god ämbetsman skulle uppträda.78 

Det är en blandning av argument för börd respektive meriter som åberopas. Å 

ena sidan har drottningen genom sin omsorg visat sig värdig ämbetet och å andra si

dan gav hennes kungliga börd henne legitimitet. Det är ändå vid meriterna som det 

läggs störst tonvikt vid. Drottningen fick höra att det inte fanns någon "glorieusare" 

väg till tronen än att väljas på grundval av egna förtjänster: 

[...] ty det länder till Eders May:ttz heder och Eders May:ttz undersåtares wäl-

färd, at Eders May:tt för sine egne meriter kommit på tronen och då kommer 

Eders May:tt genom rättwisan at besittia densamma [...]79 

Valet av henne till drottning är vidare ett uttryck för undersåtarnas kärlek. Därför "är 

mera än arf, att igenom wähl komma till Cronan, ty det är en wärkan af undersåtarnes 

kiärleek".80 Dessutom påpekas att om drottningen menar allvar med sin försäkran om 

att vara en huld moder för folket, borde vägen till tronen ha mindre betydelse.81 Drott

ningen fick alltså ge upp sina arvsanspråk på riket. Likafullt hade hon inte låtit sig 

övertygas om det positiva i att väljas till drottning. Hon var orolig för att underkän

nandet skulle verka menande på hennes auktoritet. Hon ställde därför krav på en 

kompromiss då det var "något för hårdt, om det allena skall ansees som wal".82 Rådet 

lovade följaktligen att inför ständerna framhålla såväl den tacksamhetsskuld man hade 

gentemot kungafamiljen som landslagens lydelse om kungabarnens företrädesrätt till 

tronen. Fördenskull var det Ulrika Eleonora och ingen annan som skulle väljas till 

svensk drottning. Beslutet kan alltså ses som en markering gentemot Karl Fredriks tro

nanspråk.83 

Ett underkännande av Ulrika Eleonoras arvsrätt innebar alltså en möjlighet att 

begränsa kungamaktens styrka. Den kvinnliga arvsrätten togs också bort, det var en

bart drottningens söner och deras manliga ättlingar som kunde komma ifråga i fram

tiden. Skulle Ulrika Eleonoras äktenskap med Fredrik förbli barnlöst hade ständerna 

rätt att välja ny monark. Det menar jag kan ses som ytterligare ett medel att begränsa 

kungamaktens ställning.84 Här kan det vara lämpligt att för ett tag lämna ordet till Da

vid Silvius som var en av de tongivande teoretikerna under frihetstiden. I en skrift som 
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hade till syfte att underkänna både Ulrika Eleonoras och systersonen Karl Fredriks 

arvsrätt till den svenska tronen liknar han kvinnlig tronföljd vid att ständerna skulle 

skänka bort både kronan och sin egen valmöjlighet.85 Han sätter här fingret på en vik

tig punkt, kvinnlig arvsrätt minskar onekligen ständernas politiska initiativ då makten 

lättare stannar kvar inom en dynasti om både män och kvinnor innehar arvsrätt. Ge

nom att ändå välja en medlem av den pfalziska dynastin, och knyta arvsrätten till Ul

rika Eleonoras eventuella manliga ättlingar, kunde en kontinuitet i tronföljden 

vidmakthållas. På så vis kunde man avstyra de krav som rests på att göra Sverige till 

ett valrike.86 

Den kvinnliga monarken och dugligheten 

I rådets debatt återfinns alltså tankar om meriternas företrädesrätt framför börden. 

Det är tack vare sin börd men också sina goda egenskaper som Ulrika Eleonora väljs 

till drottning. Hon framstår därmed som en både legitim och duglig monark. Frågan 

om dygdens och bördens relation till varandra var inte ny utan hade senast varit före

mål för en livlig debatt som splittrat adeln under 1600-talet. Striden handlade om vil

ka principer som skulle ligga till grund för rangordningen inom adeln. Lågadeln 

ställde börd och dygd mot varandra medan högadeln menade att börden var förutsätt

ningen för dygden, de hade alltså i kraft av sin börd ärvt förfädernas dygder och var 

därmed i besittning av både börd och dygd. Vid seklets slut fastställdes att rangord

ningen skulle utgå från personen och ämbetet, personlig kompetens skulle alltså till

mätas större betydelse än börden.87 

Att Ulrika Eleonora valdes till drottning sätter fokus på en intressant fråga. Hur 

påverkade en kvinnlig monarks legitima auktoritet av att kungamaktens anspråk på 

gudomlig legitimitet, som var ett viktigt argument för både arvriket och kvinnlig tron

följd, började minska i betydelse samtidigt som meriterna och dugligheten kom att be

tonas alltmer?88 Som tidigare diskuterats i avhandlingen var det vanligt att en kvinnlig 

monark berättigades med att hon genom Guds nåd ärvt sitt ämbete och tilldelats de 

egenskaper som var nödvändiga för den som ska styra. Man var också noga med att 

göra åtskillnad på ett arvrike och ett valrike. En kvinna kunde ärva tronen, men inte 

väljas till monark. På så vis behövde man inte ta ställning till kvinnors kompetens i 

allmänhet. Argumenten om Ulrika Eleonoras börd och hennes förfäders förtjänster 

kan tolkas som ett försök att skapa en kontinuitet i tronföljden, och att upprätthålla 

en ärftlig monarki.89 Argumentationen fyller därmed en konserverande funktion, den 

upprättar ett band till historien och tidigare monarker. Den går att se som ett utslag 

för att principen om släktskap överordnas frågan om monarkens kön. 

I samband med hennes trontillträde gjordes flera utredningar om den svenska 

författningen. I ett par av dessa togs också frågan om kvinnlig arvsrätt och kvinnliga 
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monarker upp. Ett utmärkande drag är uppfattningen om att det inte är så farligt med 

en kvinna på tronen då hennes makt är begränsad och hon regerar tillsammans med 

ett råd som består av erfarna och kloka män. Den framkommer till exempel i Det silf-

verschöldskaprojektet. Författarens utgångspunkt var att monarken skulle väljas och att 

valet skulle knytas till en familj. Valet ska tillgå så att kungason väljs framför dotter, 

äldre syskon framför yngre och närmare släkting framför avlägsnare. Det är av endast 

tre anledningar som undantag far göras: sinnessjukdom, liderlighet och tyranniskt sin

nelag.90 Författaren anser också att kvinnor inte ska utestängas från möjligheten att 

väljas till monark, då den viktigaste egenskapen hos en god monark inte handlar om 

styrka utan om förstånd och det kan goda rådgivare bidra med: 

Det qwinliga kiönet bör eij uteslutas från et sådant wal; ty ett lycksaligt rege

mente består eij i mans styrka utan ifrån gode rådgifware, som hwarken willja 

el:r förstånd felas.91 

Avsnittet är intressant på flera sätt. Å ena sidan framförs åsikten att även kvinnor kun

de väljas till monarker. Å andra sidan kan kommentaren tolkas som att monarkens 

kön har mindre betydelse då det ändå finns kloka, manliga, rådgivare bakom drott

ningen. Även det är ett resonemang som tidigare har diskuterats i avhandlingen, till 

exempel företer det flera likheter med hur Elisabeth I:s regering rättfärdigades i Eng

land. Likaså känns argumentet om att det är klokhet och inte styrka som är det avgö

rande igen från tidigare. 

Också Nicodemus Tessin anlägger ett liknande perspektiv på frågan. Hans ut

gångspunkt är att man inte behöver vara rädd för en regerande drottning, då rådet be

står av erfarna män som inte så lätt låter sig påverkas. Dessutom var rådsmedlemmarna 

i majoritet. Tessin konstaterar också att en drottnings makt till och med är mindre att 

vara rädd för än en premiärminister som ensam innehade makten: 

Fruentimretz wälde är wijd rösternes pluralitét intet särdeles at befruchta, ja 

olijka mindre änn hos en Premier-Ministre allena, särdeles emedan den största 

dehlen af Rådzpersonerne är af den åldern at intet så lätt låta förleda sig.92 

Varför Ulrika Eleonora och inte Karl Fredrik? 

Varför valdes då Ulrika Eleonora och inte Karl Fredrik till monark? Tidigare har på

pekats att det historiska händelseförloppet inför och efter Karl XII:s död hade bety

delse för utvecklingen.93 Ulrika Eleonora och Fredrik av Hessen-Kassel hade en 

förhållandevis stark ställning. Det var till exempel Ulrika Eleonora och inte Karl Fred

rik som hade inträtt i rådet år 1713, hon uppfattades också ha ett stort förtroende bland 

rikets ständer.94 Samtidigt hade Karl Fredrik som Karl XI:s dotterson och enda man
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liga arvinge starka anspråk på tronen.95 Hans mor, Hedvig Sofia, hade också haft am

bitiösa planer för sonens uppfostran och hade sett till att Karl Fredrik fick svenska 

lärare och att hans utbildning fick en svensk prägel. På så vis skulle sonens position i 

tronföljden stärkas.96 En genomgång av instruktioner för hans lärare visar att de rätt-

tade sig efter mallen för hur en regerande furste skulle uppfostras.97 Men han uppfat

tades inte som ett "kungsämne", i alla fall inte av alla samtida iakttagare. Enligt den 

franske ambassadören Campredon var Karl Fredrik vek och bortklemad av framförallt 

Hedvig Eleonora. Vidare ansågs han vara för tysk till sin läggning, hans omgivning be

stod mest av tyskar, därmed bedömdes han vara främmande för det svenska.98 Även 

om det franska sändebudets beskrivning av hertigen är en enstaka iakttagelse och en 

partsinlaga ger ändå hans beskrivning en uppfattning om vilka egenskaper som borde 

känneteckna en furste som dessutom hade goda möjligheter att bli monark.99 Efter 

Karl XII:s död höjdes också röster för att Sverige var i behov av en man (Fredrik) och 

inte en yngling (Karl Fredrik).100 Fredrik var dock inte aktuell som kung i Sverige 

ännu för en tid utan det var istället Ulrika Eleonora som valdes till monark. 

Som ovan diskuterats spelade Ulrika Eleonoras ställning som kungadotter en 

viktig roll för både hennes legala och legitima auktoritet. Det kommer till exempel till 

uttryck i en riksdagspredikan som hölls i samband med ständernas val av henne. Det 

är den dynastiska kontinuiteten som tas fasta på. Ulrika Eleonora trädde i faders och 

broders ställe, hon var "en Syster af then Döde/ en Dotter af den förre/ altså til Uhr-

sprung och blod af de Största och Namnkunnigaste konungar i Norden".101 En annan 

åsikt var att hon hade dragit lärdom av människors lidanden under kriget och också 

sett nackdelarna med det karolinska enväldet. Därför utmärktes drottningen av rätt

rådighet, medlidande med folket och återhållsamhet med offentliga medel. Hon be

satt en mogenhet, som den som föds till tronen och i ung ålder övertog makten 

saknade. Hon hade vidare insett att regeringsbördan var det svåraste en person kunde 

ta på sig, vilket hade lärt henne att lyssna till goda råd.102 Ulrika Eleonora har själv 

lärdt lyda/innan hennes Maj:t begynte befalla; som har warit i det stånd at 

sielf fa höra sanningen/ och de under den Regering förelupne feel tadlas som 

hennes Maj:t lefwat under; som ofta har hördt privat folcks klagan/ och sedt 

deras älende.103 

Jag menar att de egenskaper och dygder Ulrika Eleonora tillskrivs både gör henne 

lämplig som monark och rättfärdigar ett statsskick där monarken hade begränsad 

makt. Det är också intressant att hon får tjäna som motbild till Karl XII och de nack

delar som förknippades med det karolinska enväldet. En mild och fredsälskande drott

ning blir en välgörande kontrast till en enväldig krigarkung. Ulrika Eleonora använde 

inte "sin höga mackt med den stränghet som stundom sätter folcket i ytterste förtwifl-

an/ och drager med sig de swåraste efterfölgder".104 
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En barnlös mor 

Även den engelska drottningen Anna Stuart regerade under en brytningstid där 

kungamakten, efter den ärorika revolutionen, höll på att omdefinieras.105 Det innebar 

att patriarkaliska relationer kom att formuleras i kontrakt, såväl mellan man och kvin

na som mellan kung och folk. Det medförde även att liknelsen mellan en kung och en 

far började förlora en del av dess tidigare innehåll. Andra betydelsefulla förändringar 

i det engelska samhället vid den här tiden var att den framväxande medelklassen gjor

de anspråk på rätten att välja monark i avsaknad av legitim och lämplig arvinge. Det 

innebar enligt Bowers att lojaliteten gentemot en särskild dynasti blev mindre viktig. 

Att det inte längre var lika självklart för en manlig monark att framställa sig som fol

kets fader påverkade också en kvinnlig monarks användande av modersmetaforen. 

Modersrollen kom alltmer att inordnas i den privata sfären, kopplad till familjen is

tället för till den offentliga sfären. Det försvårade för en drottning att göra anspråk på 

ett politiskt och symboliskt moderskap som en patriarkalisk ideologi gav utrymme 

för.106 Bowers menar att Anna Stuarts auktoritet som monark därmed kom att under

grävas av dels synen på moderskapet som tillhörande den privata familjesfären, dels 

hennes oförmåga att trygga tronföljden. Drottningen misslyckades med att själv defi

niera innebörden i sitt "politiska moderskap", det var istället den framväxande med

elklassen som definierade rollen åt henne. Dessutom framställde hon sig som en 

"vanlig" högreståndsmor, det innebar samtidigt att föreställningen om en kunglig sär

art urholkades.107 

Utifrån den studie jag gjort av de texter där Ulrika Eleonora framställs som mo

der går det inte att fastslå att det enbart var hennes omgivning som definierade inne

hållet i modersrollen åt henne. Det finns emellertid ytterligare en intressant parallell 

mellan Anna Stuart och Ulrika Eleonora. Som det diskuterades ovan minskade Anna 

Stuarts legitima auktoritet av hennes barnlöshet. Ett liknande problem ställdes Ulrika 

Eleonora inför. Hennes barnlöshet var ett återkommande tema vid den debatt som 

fördes om hur tronföljden skulle ordnas år 1719. Den ansågs bana väg för ett nytt 

kungaval inom överskådlig framtid då "man lijka som twijflar om Kongl. Maijith nå

gonsin skulle fa någen arfwinge".108 Att hon själv uppfattade sin barnlöshet, och där

med en osäker tronföljd, som en försvårande omständighet i maktkampen med 

systersonen Karl Fredrik framkommer i ett brev till maken Fredrik. "Och hafve vi nog 

af att draga det af Gud oss ålagde korss, i det oss ännu inga arfvingar äro beskärde".109 

Nu är drottningarna Kristina och Ulrika Eleonora 
krönta till konungar 

I ett parlamentsbeslut från mitten av 1500-talet och den engelska drottningen Maria 

Tudors regering konstateras att drottningen ska respekteras som en kung, det vill säga 
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hennes legala och legitima auktoritet skulle vara jämförbar med en manlig monarks. 

En möjlig tolkning av beslutet är enligt Levin att drottningen i sin politiska kropp var 

en man och i sin individuella en kvinna. Hon kan alltså vara både kung och drottning, 

man och kvinna.110 Det är ett resonemang som för oss till de svenska drottningarna 

och det utrop som gjordes vid deras respektive kröningar, där de förklarades som 

kungar över Sverige. 

Vilken innebörd läggs i begreppet "kung" och hur kan det relateras till frågan om 

kvinnliga monarker? Enligt SAOB är "kung" titeln på en manlig monark och inneha

varen av kungamakten och kopplades under tidigmodern tid samman med bland an

nat "herre" medan "drottning" kan både vara titel på en kvinnlig monark och en 

kungs hustru.111 "Drottning" har och hade med andra ord en dubbel innebörd och un

derstryker det motsägelsefulla i att vara en regerande drottning.112 

I diskussionerna inför Kristinas kröning framkommer att både drottningen och 

rådet var måna om att kröningsakten skulle ansluta till tidigare års och då framförallt 

hennes fars.113 Det kan finnas flera anledningar till att man särskilt uppehöll sig vid 

Gustav II Adolfs kröning. Dels låg hans kröning närmast i tiden, dels underströks 

bandet mellan far och dotter. Rikskanslern åtog sig följakdigen att göra ett förslag på 

Kristinas kröningsceremoni så att den så mycket som möjligt ansluter till faderns krö

ning."4 Vid Kristinas kröning i oktober 1650 förklaras också att Kristina, och ingen 

annan, skulle vara kung över Sverige och dess provinser: 

Nuu är drotningh Christina krönter konungh öfwer Swea och Giöta Landom 

och däss underlighande provincier och ingen Annan.115 

Överläggningarna inför Ulrika Eleonoras kröning i mars 1719 ger uttryck för den am

bivalens som fanns inför en regerande drottnings kröning. Var det ceremonielet för en 

kung eller en kungs hustru som skulle vara vägledande? Kröningsakterna för Karl XI, 

Hedvig Eleonora, Ulrika Eleonora den äldre samt drottning Kristina gicks igenom 

och det beslutades att 1719 års kröningsakt i första hand skulle ansluta till faderns.116 

Några dagar före kröningen då en sista genomgång gjordes kom frågan om vilket ut

rop som skulle göras i samband med kröningen. Rådets förslag var att "Nu är drått-

ning Ulrica Eleonora krönter till Sweriges dråttning".117 Drottningens förtrogne, 

statssekreteraren Samuel Bark, bröt då in och frågade om inte utropet borde vara lika

dant som vid Kristinas kröning? Efter vidare undersökning beslutade rådet att samma 

förklaring även skulle göras vid Ulrika Eleonoras kröning. Det framhölls dock att syf

tet enbart var till för att göra åtskillnad mellan en 

utkårad och Regerande dråtning, som hennes Maij:t är, ifrån en dråtning som 

är allenast gemål och icke regerande.118 
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Uttalandet understryker att Ulrika Eleonoras ställning som monark skiljer sig från den 

som hustru till en kung. Det kan också ses som en markering av att även om Ulrika 

Eleonora förklarades för "kung" betydde inte det att hon därmed kunde göra anspråk 

på mer makt än vad konstitutionen gav utrymme för.119 

fe 

Utropet som gjordes vid Kristinas och Ulrika Elonoras kröningar menar jag tyder på 

att "kung" hade en vidare innebörd och förbands med större auktoritet än "drott

ning". Titeln "kung" var dels uttryck för en samhällsposition, dels inbegrep den en 

större legal och legitim auktoritet än vad "drottning" gjorde. Det var en auktoritet 

som vanligtvis förknippades med män och manlighet, monarkrollen skulle alltså kun

na beskrivas som manlig. Det framkommer till exempel i kommentaren om att Kris

tina var kung och manligen skulle respekteras.120 Att "kung" förbinds med större 

auktoritet och med en man framkommer i flera politiska handskrifter från Ulrika Ele

onoras regering. Ett exempel är den ledande frågan om det inte vore bättre för ett land 

att en kung styrde istället för en drottning?121 Utropet vid Kristinas och Ulrika Eleo

noras kröningar handlar om att understryka att en regerande drottning innehade lika 

stor makt och auktoritet som en manlig monark, att hon som kvinnlig monark har 

samma ställning som en kung. Man kan beskriva det som att drottningens politiska 

kropp därmed blev manlig. Det kan också förstås som att drottningen ikläds en man

lig auktoritet som hon på grund av sitt kön normalt inte hade tillgång till.122 En in

tressant jämförelse går också att göra med unionsdrottningen Margareta som 

förklarades för "fullmäktig fru och till husbonde" över de nordiska rikena.123 

Detta avsnitt har framförallt diskuterat hur drottningarna legitimerades vid sina 

trontillträden. En annan viktig faktor för deras auktoritet som monarker var deras 

uppfostran, vilket är ämnet för nästa avsnitt. 

KVINNLIGA MONARKER OCH UPPFOSTRAN 

Drottning Kristinas uppfattning om att "ett barn som födes till tronen är en statens 

tillhörighet, varav landets ära och alla enskildas lycka bero" far fungera som introduk

tion till detta avsnitt som ska behandla svenska monarkers uppfostran under stor

maktstiden.124 En tronföljares uppfostran var en angelägenhet för både råd och ständer 

och de utfärdade instruktioner till barnens lärare och övervakade kungabarnens fram

steg.125 Det går också att anlägga ett maktperspektiv på frågan. Ett exempel utgör Ma

ria Eleonoras anklagelse om att rådet medvetet försummade Kristinas uppfostran för 

att på så vis göra henne inkompetent som monark.126 Hennes beskyllning verkar inte 
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ha någon grund, utan bör snarare ses mot bakgrund av den kamp som fördes mellan 

änkedrottning och råd. Den är ändå intressant då den bidrar till att belysa den vikt 

som tillmättes en tronföljares uppfostran. Den har också en parallell i åsikterna om 

hur Karl XI:s undervisning sköttes. Kungens klena prestationer blev också en fråga för 

råd och ständer då det efter några år blev alltmer uppenbart att studieresultaten skilde 

sig markant från de ambitiösa studieplanerna. Det gick också rykten om att hans ut

bildning medvetet eftersattes av förmyndarregeringen.127 

Kommentarerna kring både Kristinas och Karl XI:s uppfostran åskådliggör dess 

betydelse för att skapa en god monark. Det var, som redan påpekats, också ett viktigt 

tema i furstespeglar vid den här tiden. Med hjälp av en rätt uppfostran skulle de goda 

anlagen utvecklas och dygder, nödvändiga för den som skulle styra, förvärvas och ut

vecklas. Det handlade alltså om att uppmuntra de goda anlagen och motverka de då

liga.128 Att man hade möjlighet att påverka tronföljaren i rätt riktning redan från unga 

år var också ett argument som använts för den ärftliga monarkin. Argumenten häm

tades från den aristoteliska filosofin och dess betoning på barnet som en "tabula rasa", 

en "slät tavla". En tronföljare kunde därför redan som liten fyllas med kunskaper och 

dygder för att bli en god monark. På så vis var arvriket den bästa förutsättningen då 

monarken sedan barnsben förberetts för sin uppgift. Det framkommer till exempel i 

den medeltida Konungastyrelsen som också var aktuell för Kristinas uppfostran.129 Er-

asmus av Rotterdam, vars furstespegel kom att bli en av de mer inflytelserika under 

tidigmodern tid, ansåg att en god uppfostran var särskilt viktig om kronan gick i arv 

eftersom folket inte fick välja den som var bäst lämpad.130 Hans verk är också repre

sentativt för genren bildningslitteratur där en god uppfostran fungerade ståndsåtskil-

jande och dygden användes för att motivera olikheter i samhället.131 Därför var det 

angeläget att en monark kunde föra sig som det anstod en person i framskjuten ställ

ning - om inte hotades ordningen i den hierarkiska samhällskroppen.132 En vanligt fö

rekommande uppfattning var att riket stod och föll med en furstes exempel, därför var 

det av stor betydelse att monarken var ett föredöme för undersåtarna.133 Följaktligen 

har ett vanligt motto i furstespeglarna alltsedan medeltiden varit: "Hela världen präglas 

genom furstens exempel".134 

Humanisterna engagerade sig också i frågan om kvinnors utbildning. Deras ut

gångspunkt var att med rätt uppfostran skulle dåliga och typiskt kvinnliga egenskaper 

såsom fåfänga, pratsamhet och okyskhet bemästras och istället ersättas med bland an

nat blygsamhet, kyskhet och fromhet. Ett välkänt verk i sammanhanget, som också 

kom att få inflytande i Sverige, är Juan Luis Vives bok, De institutione foeminae chris-

tianae, som han skrev för Maria Tudors räkning.135 Vives framhåller i sitt verk kvin

nans intellektuella förmåga och menar att hon ska få en god och omsorgsfull 

uppfostran men att den skulle vara kopplad till hennes roll och uppgift i hushåll och 

hem. Hans åsikt var utmärkande för andra humanister samt för de jungfruspeglar som 
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användes i flickors undervisning. Deras uppfostran skulle förbereda dem för en fram

tid som hustru och mor.136 

Frågeställningar i detta avsnitt är vilken typ av uppfostran som Kristina och Ul

rika Eleonora fick? Vilka likheter och skillnader finns det med manliga monarker i de

ras samtid? Vad säger deras uppfostran om de förväntningar som fanns på en blivande 

monark som i Kristinas fall och en arvprinsessa som i Ulrika Eleonoras fall? 

Det som en ung prins bör veta 

Vid tiden för Kristina gjorde delvis andra och nya krav på kvinnor i hög samhällsställ

ning sitt insteg. En kvinnas viktigaste uppgift var fortfarande att bli en god maka, mor 

och husmor, men i vissa begränsade kretsar kombinerades det med krav på att kvinnan 

skulle besitta kunskaper så att hon kunde föra sig i sällskapslivet. Det nya idealet för 

en kvinna i hög samhällsställning hämtade inspiration från den franska salongskultu

ren och de franska preciöserna.137 Litteraturvetaren Stina Hansson har uppmärksam

mat hur detta också satte sin prägel på kvinnornas uppfostran. En högadlig flicka 

kunde i kraft av sin samhällsställning fa en bredare och mer allsidig utbildning än ti

digare. Samtidigt var hennes möjligheter till utbildning beroende av individuella om

ständigheter, till exempel att hon hade bröder som hon kunde dela lärare med och att 

föräldrarna stod bakom dotterns utbildning.138 

Övergripande kan konstateras att det fanns skillnader mellan flickor och pojkars 

uppfostran som var relaterade till deras kön och sociala roll. Pojkarnas uppfostran var 

orienterad mot en framtida karriär som ämbetsmän eller hovmän. Följaktligen var de

ras utbildning mer inriktad på latin och statskunskap. Flickornas uppfostran var 

kopplad till en framtid inom salongslivet, det innebar att deras undervisning bestod 

mer av moderna språk, litteratur och estetiska ämnen.139 

Drottning Kristina hade inte själv uppfostrats inom ramen för salongskulturens 

ideal, däremot såg hon till att odla dess ideal under sin regering. Kristinas undervis

ning följde istället principerna för en manlig fursteuppfostran.140 Det är betecknande 

vilket projekt som drogs igång för att forma en ung flicka till värdig monark. Om Kris

tina undervisades i "Gudhz fruchtan och christlige konglige dygder" kunde det upp

väga "faarligheeten, att vij icke hafïve någon mansspersson, uthan een qvinspersson, 

som icke ähr habil till impererà".141 

I den instruktion för Kristinas uppfostran som fastställdes av ständerna år 1635 

framträder flera intressanta aspekter på vad som förväntades av en monark i stormakts

tidens Sverige. Det är ett dokument som kan kopplas både till Kristinas roll som mo

nark och till hennes kvinnliga kön. Dokumentet behandlar för det första hur Kristina 

borde uppträda för att vara en god monark. Det är patriarkaliska relationer som skulle 

känneteckna förhållandet mellan monark och undersåtar. Som en god monark skulle 
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Kristina hålla var och en vid sin rätt och efter sitt stånd. Hon skulle vidare respektera 

förmyndarregeringen och tala väl om fäderneslandet. I gengäld skulle undersåtarna 

vara lojala och trogna mot sin drottning och offra både liv och gods om det så skulle 

krävas.142 Häri föreligger ingen skillnad mellan en manlig och en kvinnlig monark. 

För det andra diskuteras hur man på bästa sätt skulle främja drottningens dygd 

och seder. Resonemanget genomsyras av en tilltro till uppfostrans vikt och betydelse 

samt understryker också exemplens viktiga roll. För att till varje pris "inplanta dett 

godha" och undvika att drottningen kom i kontakt med farliga tankar och idéer var 

det viktigt att hennes omgivning var klanderfri och mönstergill.143 Hennes uppvakt

ning skulle också noga iaktta och studera drottningens beteende och inte tveka att på

tala när hon felat. Det förklarar också den längre utläggning som gjordes om Kristinas 

hovstat, den skulle bestå av personer som "förstå och weeta/huru een Drottningh till 

siäl och kropp/rätt böre formeras".144 

Kristina skulle vidare få umgås med jämnåriga väluppfostrade och dygdiga adels

jungfrur för sin rekreations skull men också för att utveckla lämpliga kvinnliga dyg

der.145 Katarina och Johan Kasimir av Pfalz fick därför en förfrågan om de ville låta 

någon av sina döttrar uppfostras tillsammans med Kristina.146 Sålunda kom Kristinas 

två kusiner, Maria Euphrosyne och Eleonora Katarina att uppfostras och studera till

sammans med henne.147 

Kristinas schema 

Det viktigaste ämnet att börja med var religionen. Den utgjorde grunden för hennes 

roll som monark.148 Därutöver skulle hon lära sig att skriva, räkna och studera utländ

ska språk.149 Närmare redogör inte ständerna för Kristinas utbildning utan de hänvisar 

till förmyndarregeringen och "förståndige män" att besluta om de ämnen drottningen 

skulle studera och vilka idrotter, "exercitia corporis" som Kristina skulle utöva.150 

Den andra viktiga delen i hennes utbildning var studier i politik. När det gäller 

konsten att regera var det framförallt Axel Oxenstierna som undervisade Kristina. Vid 

sin återkomst till Sverige började han att handleda henne i ämnen som diplomati, 

statskunskap och strategi.151 För Matthiaes räkning fick Kristina bland annat studera 

olika statsrättsliga dokument rörande den svenska författningen, men även de antika 

författarna utgjorde ett betydelsefullt inslag i hennes utbildning till monark. Klassiska 

författare som ingick i läsekosten var till exempel den romerske filosofen och politi

kern Cicero och de romerska historieskrivarna Sallustius, Curtius och Livius. Dessut

om studerade Kristina Aesopius fabler, moraliska sentenser av olika författare, samt en 

aforismsamling med politiska sentenser hämtade från den romerske historikern Livi

us.152 Antikens historier och författare försåg Kristina med både lärdomar och efterföl-

jansvärda exempel. Urvalet visar också det stora intresse som antiken, och då 
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företrädesvis det klassiska Rom, tilldrog sig under epoken.153 Det är för övrigt Justus 

Lipsius, som var en av de samtida rättslärda som Kristina studerade, ett belysande ex

empel på. Dennes Politica bestod av sentenser till stor del hämtade från antiken och 

då framförallt från den romerske historieskrivaren Tacitus.154 Det kan också ses som 

uttryck för principen om "att de bästa rådgivarna är de döda".155 Den humanistiska 

pedagogiken var till stor del inriktad på att söka sig tillbaka i tiden. Historieämnet till

delades rollen som "magistra vitae", ("livets lärarinna"). Det var bättre att lära sig av 

historien än att begå misstagen själv. Slutligen var det praktiskt att diskutera aktuella 

frågor i antik förklädnad, på så vis behövde man inte riskera att komma verkligheten 

för nära och trampa känsliga furstar på tårna.156 

Kristina läste även William Camdens biografi över Elisabeth I som rimligtvis an

sågs vara ett lämpligt föredöme för en kvinnlig monark.157 Intressant är att den engel

ska drottningen också kunde vara en förebild för manliga monarker. I Skyttes 

instruktion för Gustav Adolf prisas den engelska drottningen både för sin vältalighet 

och språkkunnighet och som ett efterfölj ans värt exempel för prinsen.158 Tillsammans 

med kusinen Eleonora Katarina fick Kristina också memorerà och recitera tal hämtade 

från antiken.159 Tal övningarna var viktiga verktyg dels för Kristinas retoriska färdighet 

dels för hennes intellekt och moraliska utveckling. Vältaligheten ansågs särskilt bety

delsefull för en monark, genom att lägga orden rätt kunde denne både skapa entusi

asm, stilla oro och till och med förhindra krig.160 

Det var också viktigt att Kristina lärde sig språk. Latinet var språket både för den 

lärda världen och inom diplomatin och hade därför en självklar plats i en monarks ut

bildning. Matthiae författade en lärobok i latinsk grammatik för drottningens räkning 

och tillämpade de senaste pedagogiska rönen i hennes latinundervisning i form av Co-

menius Janua Linguarum.161 Kristina skulle också lära sig moderna språk och Matthiae 

inledde sin undervisning i franska år 1639. Dessutom fick hon studera bland annat 

geografi och aritmetik.102 När Kristina var vuxen uppgavs det att hon, förutom fran

ska, latin och svenska, behärskade spanska, italienska, tyska samt grekiska.163 

Ar 1642 konstaterade rådet att det var hög tid att lära Kristina de praktiska ären

dena. På så vis kunde hon "vänjas till regementet och lära känna den besvärligheten, 

som därmedh fölljer." Kristina skulle vara skickad att överta styrelsen när hon blev 18 

år gammal.164 Rådet berömmer henne också för sin förmåga att bevara hemligheter. 

Kommentaren är intressant eftersom den ger uttryck för den vanliga uppfattningen 

att kvinnor var pratsamma och inte kunde bevara en hemlighet. Som tidigare fram

hållits var det också ett argument som användes mot att kvinnor skulle regera. I sitt 

beröm gör rådet en åtskillnad på Kristina och kvinnor i allmänhet. Här går det att göra 

en intressant jämförelse med Elisabeth I. Den engelska drottningen sade bland annat 

om sig själv att hon till skillnad från vanliga kvinnor inte var pratsjuk utan kunde be
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vara en hemlighet.105 Kristinas utbildning kom att fortgå till år 1643, då hon gör sitt 

officiella inträde i rådet. 

Kristinas uppfostran i förhållande till manliga monarkers 

I de källor jag har studerat framträder uppfattningen att Kristina skulle uppfostras så 

att hon i framtiden skulle kunna regera ett rike. Med tanke på att kvinnor, förutom 

regerande drottningar, inte kunde inneha ett offentligt ämbete, kan det konstateras att 

hennes utbildning var kopplad till både hennes höga samhällsställning och roll som 

monark. Det innebar att hon fick en undervisning som till sitt innehåll och utform

ning var förbehållen det manliga könet, och har många gemensamma beröringspunk

ter med hur en blivande ämbetsman skolades för sin uppgift.166 

Om hennes uppfostran jämförs med manliga monarkers finns också flera gemen

samma nämnare. För det första bestämdes deras utbildning av den humanistiska pe

dagogiken och läsekosten bestod av en blandning av religiös och moralisk uppbygglig 

litteratur. Litteraturvetaren Marie-Christine Skuncke uppmärksammar att moraliska 

och religiösa föreställningar ännu vid 1700-talets mitt hade stort inflytande i prinsars 

uppfostran.167 Fursten skulle både ha en god utbildning och vara ett moraliskt föredö

me. Det förklarar samtidigt den vikt som lades vid att monarkerna redan från det att 

de var små lärde sig att uppträda i enlighet med sitt stånd, och vikten av att de umgicks 

med rätt människor som även kunde påtala om de felat. I detta föreligger ingen skill

nad mellan Kristina och manliga monarker. Även de ämnen Kristina studerade ligger 

i linje med studieplanerna för manliga monarker, i många fall var också litteraturen 

densamma.168 Det satsades också stora resurser på deras utbildning, och både guver

nörer och informatorer utsågs att sköta uppfostran och undervisningen av de blivande 

monarkerna.169 

För det andra bestod Kristinas utbildning liksom manliga monarkers av en 

blandning av teori och praktik. Erik XIV satt tidigt i kammarrätten och deltog i rätt

skipningen. Detsamma gällde för Gustav II Adolf som följde med sin far på olika upp

drag och tidigt deltog i audienser och rådslag.170 Kristina själv medverkade vid 

audienser från det att hon var liten, vilket bland annat Ogier kunde berätta om i sin 

dagbok.171 Det understryker också uppfattningen om att tronföljaren skulle lära sig 

och skolas in i sitt ämbete. Således fick Kristina liksom manliga monarker tidigt öva 

sig i konsten att regera. Det var viktigt att omsätta kunskaperna i praktiken.172 

Bättre än sitt kön och ålder 

Det fanns också en ambition att skilja på Kristina som kvinna och hennes roll som 

monark. Det framträder bland annat i uttalanden om hennes utbildning. När hon var 
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13 år gammal konstaterade Axel Oxenstierna att drottningen lät "see specimina öfver 

sitt köön och ålder".173 Två år senare gladdes rikskanslern över att Kristina inte upp

trädde som en kvinna utan besatt ett gott förstånd. I uttalandet återfinns tankar om 

kvinnan som avvikande från mannen: 

Det veet Gud, huru kärt thet är mig att see, att H. Maij:tt icke är som een 

qvinssperson, uthan behiertat och af itt gott förstånd, så att om H. Maij:tt 

icke blir corrumperat, är hon nu optimae spei.174 

Kristina hade tillgodogjort sig kunskaper som åtskilde henne från både sitt kön och 

ålder och om hon fick en lämplig utbildning borde hon bli lik sin far istället för sin 

mor: 

Vår unge Dråttningh tager treffeligh till i juditio och förståndh; apprehende-

rer modrens fauter och esomofftast hooss sine förtrogne dem beklagar; haflùer 

en ädell natur och piane regius spiritus. Kommer en rett education dertill, ähr 

inthe till att tviffla, att, så vidt sexus femineus dett till lather, lährer hon patris-

sera.175 

Samtidigt hade Kristinas kusiner uppfostrats tillsammans med henne för att främja 

lämpliga kvinnliga dygder hos drottningen. De hade också deltagit i åtminstone en del 

av hennes latinundervisning. Det tyder på att den inte enbart kan kopplas till hennes 

roll som monark. Matthiaes anteckningar ger dock inte utrymme för några långtgå

ende slutsatser i vilken utsträckning kusinerna deltog i Kristinas undervisning. Däre

mot kan det konstateras att Kristinas kusiner fick en uppfostran som var relaterad till 

deras samhällsställning.176 Andra samtida exempel på adelsflickor som gick en gedigen 

utbildning var Vendela och Anna Skytte, döttrar till Johan Skytte.177 Det är intressant 

att utveckla resonemanget med Kristinas egen berättelse om sin uppfostran, där hon 

bland annat berättar att de enda kvinnliga dygder som skulle uppmuntras hos henne 

var blygsamhet och ärbarhet, i övrigt skulle hon uppfostras som en prins: 

Konungen hade befallt dessa män att giva mig en helt manlig uppfostran och 

att lära mig allt vad en ung prins borde veta för att med värdighet kunna 

regera. Han hade uttryckligen förklarat att han icke önskade, att man hos mig 

inpräntade några av mitt köns tänkesätt utom ärbarhet och blygsamhet. Han 

ville, att jag i övrigt skulle vara såsom en ung prins och att jag skulle undervi

sas i alla en prins' dygder och färdigheter.178 

Gustav II Adolf menade alltså att Kristina skulle följa normerna för kvinnlig beteende. 

Som kvinna förväntades Kristina vara anständig och blygsam.179 År 1642 kunde också 

rådet konstatera att "H.M:tt holler sigh modeste och som een qvinsperson".l8° 
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"Utan några kunskaper i statsärenden'lSl 

Ulrika Eleonora fick en hel del kritik för sitt sätt att regera och för sina bristande kun

skaper i statsärenden under sin tid som monark.182 Där Kristinas utbildning gjorde att 

hon inte stod en manlig furste efter i kunskapsnivå menar jag att Ulrika Eleonoras 

otillräckliga utbildning gjorde det svårare för henne att verka som monark. Utifrån de 

kortfattade uppgifter som finns om hennes undervisning kan man konstatera att den 

närmast var relaterad till hennes ställning som prinsessa men inte för en framtida roll 

som monark. Hon fick alltså en utbildning som var kopplad till hennes samhällsställ

ning och kön. 

Det var prinsessornas mor som hade det högsta ansvaret för deras uppfostran. 

Hon hade begränsade medel att röra sig med och fick därför närmast improvisera en 

utbildning för döttrarna. Det var istället sonens utbildning till kung som resurserna 

satsades på.183 Ett exempel på det är att prinsens lärare tjänade drygt fyra gånger så 

mycket som prinsessornas lärare.184 Hedvig Sofias och Ulrika Eleonoras utbildning var 

inte heller lika systematisk och bred som den brodern fick. Prinsessornas undervisning 

kom att ledas av den tyske informatorn Coelistin Friedrich Guthermuth som i verket 

Christlicher Fürstenlehre framhöll att gudfruktighet och de kristna dygderna skulle vara 

vägledande för prinsessorna.185 Utbildningen bestod främst av religionskunskap, främ

mande språk som franska, tyska, italienska samt teckning och musik. Däremot var un

dervisningen desto mer ytlig i andra ämnen nödvändiga för en svensk monark såsom 

kunskaper i svensk historia, geografi, förvaltning och författning.186 

Ulrika Eleonora kände också av sina bristfälliga kunskaper och bad år 1707 stats

sekreteraren Samuel Barck om hjälp med att repetera hennes "små studier uti histori

en, geographien, exercitio stijli, och sådant slikt". En möjlig tolkning är att hon helt 

enkelt ville vara bättre förberedd om något skulle hända brodern.187 Ulrika Eleonora 

hade inte heller erfarenhet av statsärenden när hon inträdde i rådet under broderns 

frånvaro. Det uppmärksammades av den franske ambassadören Campredon som me

nade att "hon hade uppfostrats utan några kunskaper i statsärenden".188 

fe 

Om Kristinas och Ulrika Eleonoras utbildningar jämförs är skillnaderna stora. Kristi

na hade fått en uppfostran som till viss del var relaterad till hennes kön och samhälls

ställning, men framförallt anpassad till hennes roll som monark. I Ulrika Eleonoras 

fall fanns en kronprins, brodern Karl (XII). Hon fick studera språk, kristendom samt 

musik och teckning men det förefaller ha varit sämre ställt med de ämnen som en mo

nark behövde för att framgångsrikt styra ett rike. Ulrika Eleonora, och Hedvig Sofia, 

fick alltså närmast en utbildning som var relaterad till deras samhällsställning och kön. 
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Den verkar också ha varit smalare än vad en del kvinnor i högre samhällsställning i 

deras samtid erhöll.189 Var deras utbildning uttryck för att man egentligen inte betrak

tade prinsessorna som verkliga tronpretendenter utan enbart som reserver att ta till i 

yttersta nödfall? En förklaring kan också möjligen vara den reaktion som kom i slutet 

av 1600-talet mot salongskulturens ideal och mot lärda kvinnor, som Hansson upp

märksammar. Alltför mycket lärdom ansågs göra flickor högfärdiga och att det blev 

svårare att hitta en make åt dem. Istället framhölls idealet om att även kvinnan i hög 

samhällsställning skulle vara enkel, from, plikttrogen, blygsam och lydig, det var ett 

ideal som kontrasterades mot kvinnan som en "fåfäng hovprydnad".190 Det är också 

en uppfattning som framträder i uppfostringslitteratur riktad till unga flickor vid den 

här tiden, bland annat La Chétardies L'éducation d'une jeune princesse, från år 1699. 

Kvinnor skulle inte sträva efter att bli lärda, utan istället leva efter ett kristet sinnelag. 

Författaren rekommenderade också kvinnor att i första hand studera sedeläror och 

andliga texter men undvika filosofiska böcker och kärleksromaner, då de förra skulle 

förvirra deras förstånd och de senare förstöra deras oskuldsfullhet.191 

Det finns även intressanta likheter mellan Ulrika Eleonora och Maria II och 

Anna Stuart i England som, trots att också de var högt placerade i tronföljdsordning

en, inte hade utbildats och tränats för att i framtiden regera ett rike.192 

Ett viktigt inslag i en tronföljares uppfostran som hittills inte har diskuterats var 

de fysiska aktiviteter och militära övningar som skulle förbereda honom för en framtid 

som militär.193 Dessa ämnen uppmärksammar samtidigt frågan om kvinnliga monar

ker och krig. Vilken betydelse hade det för en kvinnlig monarks legitima auktoritet att 

inte kunna gå ut i krig, när rollen som tapper och modig fältherre ingick i den tidig

moderna tidens monarkroll? Det är en fråga som uppmärksammas i nästa avsnitt. 

KVINNLIGA MONARKER OCH KRIG 

I ett brev till den tyskromerske kejsaren Karl V konstaterar Maria av Ungern att hon 

som kvinnlig regent inte åtnjuter samma respekt som en manlig. Hon menar att det 

är nog svårt för en kvinna att härska under fredstid, men att det är omöjligt under tider 

av krig. Hon framhåller särskilt dilemmat med att inte personligen kunna delta i ett 

slag. Hon får stå till svars för andras misstag och blir föraktad av det folk hon är satt 

att leda: 

If one is conducting the government of these countries in time of war, and one 

cannot in person enter the battle, one is faced with an insoluble problem. One 

receives all the blows and is blamed for all mistakes made by others, and is 

reproached if one does not carry out what everyone thinks he can demand. All 

the complainants can be heard throughout the entire country. But the accused 
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stands alone and cannot answer for herself everywhere at once. And if things 
then do not go as expected, it is not difficult to make the people believe that 
the woman who heads the government is to blame for everything, and for this 
reason she is hated and held in contempt by the people.194 

I föregående del diskuterades hur skribenter använde sig av bland annat amasonerna 

för att visa att kvinnor kunde vara både modiga, stridbara och delta i krig. Deras ex

empel var också aktuella under både Elisabeth I:s och Kristinas regeringar.195 Däremot 

jämförde sig drottningarna inte själva med amasonerna. Kristina menar till och med 

att myten om amasonerna var en av de löjligare som hon har hört.196 Att drottningarna 

själva förhöll sig skeptiska till legenden tyder på att den var problematisk och även 

kunde användas mot drottningarna. Amasonernas sätt att leva utgjorde samtidigt ett 

hot mot kvinnors kyskhet.197 Exemplen menar jag snarare understryker den betydelse 

kriget hade under tidigmodern tid, då rollen som fältherre ingick i monarkrollen.198 

Att kvinnor inte ansågs kunna delta i krig användes också som argument för att ute

sluta kvinnor ur tronföljden. Då en kvinna inte kunde kriga, kunde hon inte heller 

försvara sitt rike och folk, därmed ansågs hon inte uppfylla sina förpliktelser som mo

nark.199 Maria av Ungerns uttalande härrör från mitten av 1500-talet, men jag vill ar

gumentera för att det är tillämpligt även på kvinnliga monarker vid 1700-talets början. 

Detta avsnitt kommer att behandla olika aspekter av att vara kvinnlig monark under 

en tid där krig var en realitet. Hur försökte drottningarna att legitimera sin ställning 

som monark under krig? Vad kan kritiken av drottningarna säga oss om vad som upp

fattades som typiskt manligt och kvinnligt under perioden? 

Att föra krig var en viktig uppgift för en svensk kung under tidigmodern tid. I 

bilden av den gode monarken kan konturerna av den tappre fältherren sägas ta form. 

Som tidigare konstaterats var ett tappert uppträdande på slagfältet också ett uttryck 

för andra viktiga dygder hos en monark. Det var ett utslag av förnuft, förutseende och 

förmåga att kunna planera och vara taktisk. Kungens uppträdande på slagfältet utgjor

de samtidigt ett prov på hans förmåga att leda sitt folk.200 Dessutom var kungens när

varo på slagfältet förbundet med ett ansenligt mått av mystik. En kung kunde som 

ingen annan samla sina soldater i strid. Det var till exempel ett viktigt inslag i bilden 

av Gustav II Adolf som den modige hjältekungen, som inte tvekade att offra sitt liv 

för sitt folk och i försvaret av den rätta tron.201 Kungen diskuterar själv vilka egenska

per som skulle utmärka en god befälhavare. Denne skulle ha ett gott anseende och vara 

ett föredöme för sina soldater. Han borde vistas bland trupperna och hålla både dem och 

sig själv i trim. Vidare skulle befälhavaren vara modig och inte låta sig skrämmas av fara. 

Dessutom borde han vara flitig samt eftertänksam vid överläggningar.202 Att det låg en 

särskild innebörd i att en kung själv ledde sina trupper framhölls också i furstespeglar 

aktuella i tiden. De ger handfasta råd för hur fursten skulle uppträda på slagfältet och 

mot sina soldater. Ett genomgående budskap är att fursten som ingen annan kunde 
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ingjuta mod hos trupperna, därför skulle han också gärna vara närvarande på slagfäl

tet.203 

Ett militariserat hov 

Det svenska hovet hade under stormaktstiden blivit alltmer militariserat vilket histo

rikern Fabian Persson påvisar i sin avhandling. Han menar också att det karolinska 

hovet hade en starkare militärisk prägel än jämförbara hov under perioden.204 De 

svenska kungarna var under stormaktstiden också kända för att, till skillnad från de 

flesta andra monarker, personligen leda trupperna på slagfältet. Gustav II Adolf hade 

visat vägen för sina manliga efterföljare på tronen.205 De många krigen medförde att 

kungarna betraktade sig själva som yrkesofficerare. Både Karl XI och Karl XII bar gär

na militäruniformer och lät sig också avmålas som fältherrar. När Karl XII tar av sig 

peruken och klär sig i en enkel soldatdräkt fortsätter han alltså i samma tradition som 

sin far. Karl XII:s motiv för att låta avporträttera sig med enkla soldatkläder har dis

kuterats genom åren. En förklaring som brukar anges är att kungens auktoritet däri

genom stärktes hos framförallt armén.206 

Den vikt som tillmättes kriget präglade monarkernas uppfostran. Vid sidan av 

de bokliga studierna var de idrottsliga och militära övningar som skulle förbereda mo

narken för en framtid som fältherre centrala. Därför fick furstarna redan som barn lära 

sig fäkta, rida, löpa och tillsammans med sina fäder delta i manovrar och truppvisita-

tioner. Deras skoldagar bestod sålunda av en blandning av bokliga studier och fysiska 

aktiviteter.207 Skytte uppmanar till exempel Gustav Adolf att inte förbise "the Ridder

lige stycker och öfninger, hwilke göre een beqwäm och skickeligh Soldat och Krigz-

man".2°8 Även för de karolinska kungarna utgjorde jakt och militärövningar viktiga 

inslag i deras utbildning.209 

I instruktionerna för deras uppfostran framhävs vikten av att dessa besitter och 

utövar dygden fortitudo. I Karl XII:s instruktion kan man läsa hur betydelsefullt det 

var för en manlig furste att praktisera fortitudo, "i Wårt Modersmåhl Manligheet eller 

Manhaftigheet, efïter hon egenteligen Manköhnet, såsom det mäst behiertat är synes 

tillhöra".210 Fortitudo uppfattas alltså som en särskilt viktig dygd för en man och för

binds med manlighet. Historikern Åsa Karlsson har i sin studie av tillfällesdiktning 

funnit att "manlighet" uppfattades som en särskild egenskap för militärer. En hög offi

cerare skulle först och främst kännetecknas av manlighet, tapperhet och mod. Dessa 

egenskaper skulle dock kompletteras av förnuft och goda råd. I det karolinska man-

lightesidealet ingick också pliktkänsla och lojalitet mot monarken och riket. En karo

linsk officer skulle inte ge upp striden och retirera utan kämpa vidare för fosterlandets 

bästa.211 Det är ett resonemang som jag menar går att överföra på en diskussion om 

monarken som fältherre. 
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Att "manlighet" förknippades med militärer fick också till följd att de furstar som 

inte levde upp till idealbilden av en tapper fältherre beskrevs som fega och omanliga. 

En sådan var den franske kungen Henrik III som högst motvilligt deltog i krig och 

visade upp sig på slagfälten.212 Ett annat exempel var den kastilianske kungen Henrik 

IV, halvbror till Isabella av Kastilien. Denne beskylldes för att vara både homosexuell 

och impotent och därmed omanlig och förvekligad. Hans tillkortakommanden ansågs 

försvaga kungamakten och vara menande för rikets anseende.213 

Att en furstes ära ännu vid början av 1700-talet var nära sammankopplad med 

mod på slagfältet visar de argument som användes för att Fredrik av Hessen-Kassel 

skulle bli kung i Sverige.214 Det var i första hand Fredriks tapperhet och militära me

riter som togs fasta på i inläggen. Bland annat påpekades hur viktigt det var att kungen 

själv var närvarande på slagfältet: 

Ty ehuruwäl åtskilhe generaler giort stora dråpel:a ting, så weta wij lijkwäl näs
tan öfwernaturl. och miraculeusa saker wara uträttade, när en Svea Konung 
gått förut och den swänska knekten fölgt efter.215 

Krigardrottningars dilemman 

Det var Kristinas förmyndarregering som skulle besluta om lämpliga fysiska övningar 

för drottningen.216 Kristina berättar i sin självbiografi att hon visserligen fatt viss un

dervisning i idrotter men att hon ändå lärt sig det mesta själv. Trots det behärskar hon 

dessa ganska väl, "likaså vapnens bruk".217 

Uttalandet kan tolkas som att Kristina inte undervisades i ridderliga idrotter i 

samma utsträckning som en manlig monark. Det kan också vara ett uttryck för att 

Kristina ville understryka att hon var annorlunda, hon hade av egen kraft lyckats lära 

sig ridderliga övningar. Hon framhåller också hur hon som barn var outtröttlig, hur 

hon klarade av köld och hetta, hur hon kunde vandra till fots och rida i sporrsträck i 

timmar.218 Hennes berättelse ansluter till "pojk-flicketemat", ett av de teman Fraser 

har funnit vara utmärkande för drottningar vilka regerat under krig. Det innebär att 

berättelser om kvinnliga härskare understryker hur de redan från barndomen varit mer 

intresserade av vapenlekar och fysiska övningar än traditionella kvinnliga göromål. 

Den kvinnliga monarken blir därmed unik och innehar närmast positionen som "he

dersman".219 Kristinas självbiografi innehåller en berättelse om en händelse i Kalmar 

dit kungafamiljen hade farit på truppmönstring. Befälhavaren hade då frågat om man 

skulle låta bli att skjuta salut av hänsyn till den då två-åriga Kristina. Kungen skulle 

då ha svarat "Låt skjuta! Hon är dotter till en soldat. Hon måste vänja sig." Kristina 

hade inte heller blivit rädd utan istället tjutit av skratt och applåderat av förtjusning. 

Det är Kristinas egen berättelse och hennes huvudsakliga syfte, var att framhålla sitt 
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mod och likheten med sin far. Hon beklagar också att faderns förtidiga död hindrade 

henne från att beträda slagfälten tillsammans med honom.220 

Argumentationen känns igen från hennes kandidatur till den polska tronen.2211 

ett brev till den påvliga nuntien i Polen skrev Kristina att det enbart var av statsskäl 

som hon inte personligen hade lett den svenska armén. Skulle hon dessutom förhin

dras att ställa sig i spetsen för den polska armén var hon inte intresserad att bli drott

ning i Polen. Hon talar i brevet om sig själv som kung över "en nation som tillhör de 

tappraste och starkaste i världen".222 

Argumenten om Kristinas ovanliga mod och tapperhet menar jag är betydelse

bärande för hur en god monark skulle uppträda vid den här tiden. Det här är en pro

blematik som hon delade med andra kvinnliga monarker och regenter. Levin och 

Fraser menar att drottningarnas legitima auktoritet undergrävdes när de tvingades att 

överlämna kommandot till en befälhavare, och inte själva kunde uppfylla rollen som 

den modige och tappre kungen på slagfältet.223 Det finns också uppgifter om att de 

engelska befälhavarna inte tog Elisabeth I:s order på allvar.224 Det finns flera likheter 

mellan hur Kristina och Elisabeth I hanterade rollen som kvinnlig monark i förhållan

de till krig. Elisabeth gjorde flera uttalanden där hon dels önskade att hon vore man 

så att hon kunde gå ut i krig, dels att hon som kvinna kunde vara modigare än en 

man.225 Det sistnämnda kan kopplas till ett annat tema som Fraser tagit upp, "skam

temat". Detta innebar att en kvinnlig monark kunde hävda att hon, trots att hon var 

kvinna, var modigare än männen i sin omgivning. Syftet var att få dessa att skämmas 

över sin feghet.226 Hon såg också till att visa upp sig och hålla tal till sina soldater inför 

en strid. Ett belysande, och ofta åberopat, exempel är det så kallade Tilburytalet som 

hon höll till de engelska trupperna år 1588 inför det spanska anfallet. Här gör hon åt

skillnad på å ena sidan sin roll som monark, som hon gör manlig, och å andra sidan 

sin kvinnliga kropp.227 Elisabeth I var visserligen en svag kvinna, men till själ och hjär

ta var hon en kraftfull kung som inte tvekade att ta till vapen mot Englands fiender: 

I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and 
stomach of a king, and of a king of England too, and think foul scorn that 
Parma or Spain, or any prince of Europe should dare invade the borders of my 
realm; to which, rather than any Dishonour shall grow by me, I myself will 
take up Arms, I myself will be your General.228 

På så vis framställer hon sig, liksom Kristina, som bättre än och förmer än vanliga 

kvinnor. Att Elisabeth I inte önskade dela äran med en fältherre var vidare en bidra

gande faktor till att hon relaterade sin kvinnlighet till rollen som en fredsstifterska.229 

Utifrån politiska syften kunde hon även anspela på vanliga föreställningar om kvin

nor som det svagare könet.230 
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Även i bilden av Kristina samsades krigiska med mer fredliga inslag. Under 30-

åriga kriget beskrevs hon bland annat som "arméns och militärlägrens moder". Efter 

Westfaliska freden framställdes hon till exempel som en mildare Pallas, de sköna kon

sternas beskyddarinna.231 

Kristina och Ulrika Eleonora om kriget 

Kristina motiverade sin abdikation och Ulrika Eleonora sitt förslag om samregering, 

och sedermera abdikation, med att riket behövde en kung som till skillnad från dem 

själva kunde gå ut i krig. Jag vill poängtera att det kan ha funnits andra motiv för deras 

uttalanden, samtidigt understryker deras kommentarer svårigheten att vara kvinnlig 

och inte manlig monark under krig. Deras uttalanden ger också uttryck för den stora 

roll kriget innehade under perioden. 

År 1651 avslöjade Kristina att hon hade för avsikt att avsäga sig tronen. Kristina 

angav tre skäl: för Sveriges bästa, för Karl Gustavs skull och slutligen av privata skäl. 

Karl Gustav var en man och kunde försvara riket i krig vilket hon som kvinna inte 

kunde göra: 

[Karl Gustav] är en karll och en capiten derhoos, hvilken ther nogot krigh 
vore till befahra och fäjde, kunde han sättia sigh til häst och fägta medh eder 
til riksens försvar, dertill een qvinspersohn är incapabel.232 

Det var inte första gången hon framförde åsikten att en man skulle vara bättre som 

monark just för att denne kunde kriga: 

Om inthet annatt schiäl vore, så är det att vårt rijke är fund, på krigh, och för-
denschull behöfver en Konung och regent.233 

Det var en argumentation som Ulrika Eleonora anslöt sig till. Fredrik hade lyckats 

uppbåda den "gamla Svänska tapperhet", hans medverkan i en samregering skulle 

medföra att regeringsärendena skulle ha en "så mycket starckare och skyndesammare 

drift".234 Följdenligt framhåller hon att "nu, medan krig är, lärer min kiäre Gemål så

som Konung med större eftertryck kunna bestyra försvarsvärcket ock Eder allas säker

het".235 

De argument hon framför tar i första hand fasta på Fredriks erfarenheter som 

fältherre. Det var, som tidigare påpekats, också något som ständerna åberopade i sina 

inlägg.236 Drottningen var även noga med att påpeka att hennes förslag inte handlade 

om att "tröttas ved Regementsbördan" utan det var för rikets bästa som hon önskade 

makens hjälp.237 Makens militära meriter kom samtidigt att användas som kritik mot 

henne som kvinnlig monark. Ett exempel är argumentet om hur Fredrik "kunde både 

styra och strida, än vår nådigaste drottning som krigsväsendet ej anständigt är".238 
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Bild 8. Fredrik väljs till kung, Svenska historiska planscher, F.iA.i, Reproduktion: KB. 
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Fredrik väljs till kung 

Denna bild föreställer hur Ulrika Eleonora överlämnar kronan till sin man år 
1720. De håller båda i kronan som är placerad över två brinnande hjärtan, som 
troligtvis anspelar på att det är av kärlek som drottningen överlämnar kronan 
till sin man. Devisen under bilden understryker också två centrala begrepp 
från debatten om förslaget på samregering: Fredriks tapperhet och Ulrika Ele
onoras kärlek: 

Genom kärlek och tapperhet 

kommer spiran och kronen 

Förhoppningen kommer med tiden 

Där kärleken för till tronen. 

Fredrik är dessutom iförd rustning vilket understryker hans meriter som fält
herre, i bakgrunden pågår också ett fältslag. Det höjdes också röster om att 
hans militära erfarenheter, och hans position som generalissimus, kunde 
användas för att öka kungamaktens befogenheter och styrka. Ulrika Eleonoras 
kärlek för sin man var också omdebatterad, å ena sidan kritiserades hon för att 
inte hålla rollerna åtskilda och å andra sidan beskrevs hon som en god och 
ödmjuk hustru.1 

Något som också är betydelsefullt att uppmärksamma i sammanhanget är 
att Ulrika Eleonora också var viktig för makens legitimitet som monark. Det 
var Ulrika Eleonora som var medlem i den gamla kungafamiljen och ättling 
till Gustav Vasa. Det var enbart söner födda inom äktenskapet som kunde 
ärva den svenska tronen. 11720 års valakt uttrycks förhoppningen att detta ska 
öka Fredriks lojalitet mot det svenska riket: 

[...] som icke allenast igenom Hans Kongl. Höghets ouplöslige ächta förbin

delse med des höga Gemåhl wår nådigste Drottning/ samt dermedelst skedde 
inplan tände uti den Glorwyrdigste höga Gustavianiske Konunga Familien [...] 
utan ock igenom den beständiga SuccessionsRätt/ som in uppå Hans Kongl. 

Höghets Manlige BröstArfwingar med Hennes Kongl. Maj:t Drottning Ulrica 
Eleonora, Arfwinge efter Arfwinge/Samtelige Riksens Ständer behagat flyttia 
och fastställa/ Hans Kongl. Höghets egen höga wälfärd nu mera med Wårt 

Rikes Sällhet och förkåfring i det närmaste är förknippad och sammanfogad/ 
samt Hans Kongl. Höghet därmedelst uti dubbel förbindelse försatt fram för 
andra at sökia och befordra Riksens rätt. 

1 Se vidare diskussion i föreliggande avhandling; Thanner (1953), 227f. 

Stiernman (1728-1743), vol. III, 2298f. 
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Man var inte heller sen att koppla förslaget till tidstypiska föreställningar om kvinnan 

som svagare än mannen. Ett exempel är farhågan om att regeringen skulle bli drott

ningen övermäktig, då hon som kvinna inte var lika uthållig som en man: 

Men som hon är ett fruntimmer, så är till befruktandes hennes krafter ej lära 
hinna med att allena draga den svåra Regementsbordan, om fördenskull icke 
väl om hennes gemål finge vara med henne lika delaktig i Regeringen som i 
deras ljufva äktenskap.239 

Ett annat exempel utgör drottningens personalier där en kung förbinds med styrka 

och handlingskraft och en drottning med svaghet: 

[...] hennes Maj:t pröfwade, at en Konung, som i egen Person wid påträng
ande tilfällen kunde å behörige orter Sielf wara tilstädes, skulle för Riket wara 
tienligare, än en Drottning, hwilken sådant näppeligen åstadkomma kunde 
t...]240 

Det finns intressanta paralleller med debatten vid Maria II:s och Vilhelm III:s tron

tillträde, bland annat hördes röster om att England behövde en kung som kunde kri-

ga.241 Det finns också flera gemensamma nämnare mellan Anna Stuart som, liksom 

Ulrika Eleonora, fick ta över ett krig som hon inte hade några djupare kunskaper om. 

Det medförde att hennes auktoritet undergrävdes av de fältherrar som stred för Eng

lands räkning under spanska tronföljdskriget. Fältherrarna förbands med kraftfullhet 

och mod, medan drottningen, som varken deltog eller visade sig på stridsplatserna, i 

motsvarande grad osynliggjordes och passiviserades. Drottningen stannade hemma 

och bad för seger medan fältherrarna erövrade den på kontinenten.242 

Samtidigt har studien av drottningarnas trontillträde visat att de egenskaper som 

Ulrika Eleonora förbands med också uppfattades som en välgörande kontrast till bro

derns krigiskhet. Här kunde versmakarna och drottningen själv ansluta till en retorik 

där traditionellt kvinnliga egenskaper kunde användas för att tona ner maktens mer 

brutala uttryck och till exempel åtskilja en drottning från krigets negativa sidor. Av 

tradition förknippades drottningar med fred och mildhet och detta kunde alltså kon

trasteras mot manlig krigiskhet. Kvinnor ansågs i enlighet med detta ha en mildrande 

inverkan i samhället.243 Ulrika Eleonoras ljuva "qwinno-blödighet" var till exempel 

förmer än "hieltars fregd och tapperhet."244 Hennes bror "kiämpar med sitt swärd och 

hon med sina böner".245 Dessutom kunde en kvinna uppnå samma mål med mildhet 

och lämpor som en man med skarpa vapen.246 Sophia Elisabeth Brenner gör i sin hyll

ningsdikt till Ulrika Eleonora en tydlig koppling mellan den traditionella drottnin

grollen och fred. Hon hävdar också att dottern ärvt sin fredslängtan efter sin mor.247 

Litteraturvetaren Ruth Nilsson menar att den kvinnliga känsligheten kunde fyl

las med både positiva och negativa egenskaper. Å ena sidan förknippades den med 
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mildhet, å andra sidan kunde den tolkas som "brist på motståndskraft" och "sinnes

vekhet".248 Ett exempel från Ulrika Eleonoras tid far avsluta detta avsnitt, vilket visar 

att tiden kring sekelskiftet 1700 fortfarande var soldatkungarnas tid.249 "Många håller 

före vara nyttigt, att man hade en konung som sielf kunde bivista och utföra alla för 

riket angelägna värf och ärender, såsom fälttåg, sjöslagtningar etc".250 Det är ett reso

nemang som går att utveckla med historikern Jonas Liliequists iakttagelser om den de

batt om lättjan som blossade upp under 1700-talet. Denna förklarades med såväl 

skadligt utländskt inflytande som resultat av att männen höll på att bli förvekligade 

och omanliga, de stod under kvinnors välde. De svenska männen kunde inte leva upp 

till förfädernas manlightesideal. I debatten ställdes också "manliga" och starka natio

ner mot "kvinnliga" och svaga.251 

fe 

En fråga som var särskilt aktuell med en kvinnlig monark på tronen var hur hennes 

auktoritet som monark påverkades av att hon samtidigt var hustru och som sådan un

derställd sin man? Det är en fråga som diskuteras i nästa avsnitt. 

KVINNLIGA MONARKER OCH ÄKTENSKAP 

Det kungliga äktenskapet och dess betydelse 

Ett kungligt giftermål var en viktig angelägenhet för ett rike, och det oavsett om det 

var en manlig eller kvinnlig monark som skulle ingå äktenskap. Det innebar en möj

lighet att säkerställa tronföljden och därmed en inre stabilitet i riket. Det kunde också 

skapa och stärka allianser mellan dynastier och riken och därmed ge riket en yttre sta

bilitet.252 Som klassiskt exempel på dynastisk statskonst kan Habsburgdynastins äk

tenskapsallianser nämnas: "Låt de andra föra krig; du, lyckliga Österrike, gift dig 

istället."253 Dessutom skapade äktenskapsallianser en slags furstlig gemenskap över 

gränserna. På så vis kunde samtidigt distansen till icke-kungliga upprätthållas och fö

reställningen om en kunglig särart vidmakthållas. Ett äktenskap mellan kungliga per

soner innebar också att kungafamiljen hade möjlighet att distansera sig från högadeln. 

Det var till exempel en av bevekelsegrunderna för Gustav II Adolfs äktenskap med 

Maria Eleonora av Brandenburg.254 Adla anor och kunglig börd var viktiga för att ska

pa legitimitet för en monark och dynasti. Det visar inte minst Vasaättens giftermåls-

mönster som också satte sin prägel på relationerna mellan ättens medlemmar. Kraven 

på vem som var en lämplig partner för en svensk tronarvinge hade också successivt 

ökat sedan 1500-talets slut.255 
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I det följande ska debatten om Kristinas giftermål och Ulrika Eleonoras förslag 

på samregering behandlas. Avsnittet innehåller också en jämförelse med andra kvinn

liga monarker. 

[...] så är att considererà detta giftermålet intet vara privat, utan emellan een 
souverayn Drotning, hvilket icke lätteligen annorstädes skeer. Går dedh väl, är 
fäderneslandzens bästa; går dedh illa, då vill ingen hafva skullen [...]256 

Citatet som är hämtat från ett av de möten där frågan om drottning Kristinas gifter

mål avhandlades ringar in den oro som en kvinnlig monarks giftermål gav upphov till. 

Av uttalandet att döma ansågs det särskilt problematiskt att det i det här fallet var en 

regerande drottning som skulle ingå äktenskap. Som tidigare uppmärksammats an

vändes problemen med en regerande drottnings äktenskap mot att en kvinna skulle 

styra ett rike. Det frågan handlade om var hur en kvinnlig monark skulle kunna kom

binera rollen som å ena sidan suverän och som å andra sidan hustru underordnad sin 

man i äktenskapet. Frågan om en kvinnlig monarks giftermål satte också fokus på hur 

successionsfrågan skulle lösas med en ogift kvinna på tronen.257 Här kan Kristina och 

Ulrika Eleonora fungera som belysande exempel. Den debatt som fördes för att fa den 

motsträviga Kristina att gifta sig visar hur den kvinnliga arvsrätten kopplas ihop med 

den av tradition viktigaste uppgiften för en drottning: att föda en tronarvinge. I Ulrika 

Eleonoras fall besannas omgivningens farhågor om att en kvinnlig monark inte för

mådde hålla rollerna som hustru och monark åtskilda från varandra. 

Kvinnlig arvsrätt förpliktar 

Kristina hade alltsedan hon var liten varit föremål för äktenskapsförhandlingar. Friar-

na hade under åren också varit många, en drottning i sin egen rätt över en stormakt 

var onekligen ett lockande parti för både utländska och inhemska friare.258 Det var 

även många som önskade säga sitt om vem Kristina borde gifta sig med.259 

I samband med att hon förklarades som myndig och tillträdde som regerande 

drottning hade påtryckningarna om att hon skulle gifta sig tilltagit men Kristina hade 

hittills lyckats skjuta frågan på framtiden. Vid 1647 års riksdag tas den upp på allvar 

och därmed blev hennes äktenskap en offentlig angelägenhet.260 Det handlade inte 

längre i första hand om vem drottningen skulle gifta sig med utan om att fa Kristina 

att gifta sig överhuvudtaget. Frågan om Kristinas giftermål hade också ställts på sin 

spets av att hon under 1640-talet både drabbats av svåra sjukdomar och utsatts för at

tentat.261 

Drottningen fick vid mitten av 1640-talet ett antal brev där hon uppmanades att 

ingå äktenskap. Som påpekats tidigare var det lika viktigt för en manlig monark att fa 

en arvinge, men det var ändå drottningen som skulle föda den efterlängtade tronar
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vingen.202 Budskapet är att Kristina för rikets bästa måste gifta sig. Det var för att und

vika nackdelarna med ett valrike som drottningens förfäder hade infört kvinnlig 

arvsrätt. Denna medförde också förpliktelser, en arvsberättigad prinsessa måste gifta 

sig för att upprätthålla den dynastiska kontinuiteten. Drottningen påminns om att 

hon inte har fötts för sin egen skull utan för fäderneslandets bästa och riket tjänade 

hon bäst genom att gifta sig och säkerställa tronföljden.263 Det är intressant att reflek

tera över om den tonvikt som lades på att Kristina skulle ingå äktenskap har något att 

göra med att hon var kvinnlig monark? Om hon skulle få en son innebar det att riket 

på nytt skulle få en manlig tronföljd.264 

Monark och hustru 

Vid riksdagens slutskede år 1647 lät Kristina kalla ständernas utskott för att dryfta frå

gan om hennes giftermål. Ärendets vikt krävde ett samråd där utskottets ledamöter 

hade ett gemensamt ansvar för att det skulle få en tillfredsställande lösning. Deltagarna 

var överens om att alla giftermål innebar svårigheter. Men nu var det dessutom "een 

potent Drotning", som skulle ingå äktenskap. Det var en ovanlig sak i andra länder 

och första gången i Sverige som man befann sig den i situationen.265 Frågan kom att 

diskuteras utifrån "pro et contra-principen" vars främsta syfte var att belysa både för 

och nackdelar med ett förslag. Metoden kan bland annat söka sina rötter i skolastikens 

"sic et non-princip".266 Utskottet hade att ta ställning till i huvudsak tre frågor.267 Den 

första rörde huruvida äktenskapet var nyttigt för riket eller inte. Den andra gällde vil

ken ställning àvoxxrimgens make skulle få. Den tredje handlade om vem Kristina skulle 

gifta sig med. 

Argument för att Kristina skulle gifta sig var att äktenskapet var instiftat av Gud 

och att Kristina var den enda kvarvarande arvsberättigade medlemmen av Vasaätten. 

Ett äktenskap var alltså en förutsättning för dynastins fortlevnad då, "successio kan in

tet skee utan giftermåhl".268 Vidare skulle ett giftermål med en trosfrände dessutom 

vara till fromma för kyrkan och den lutherska läran.269 Vilka argument fanns det då 

mot att drottningen skulle gifta sig? Ett tog fasta på att äktenskapet kunde leda till en 

oklar maktfördelning mellan drottningen och maken: 

Om maj estas något skal laederas genom giftermåhl. Ty mansperson vill altidh 
vara öfver och andre blåsa under jalousier, deraf kommer undertiden oenig-
heet.27° 

Resonemanget har flera likheter med de åsikter som framförts av de politiska skriben

terna och då framförallt Jean Bodin.271 Det fanns därför starka skäl att utreda frågan 

vidare för att på så vis definiera vilken roll Kristinas make skulle få, särskilt som denne 

också var en suverän furste: 
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Bild 9. Jacob Heinrich Elbfas skola, Drottning Kristina, ca 1634, Gripsholm 504. Foto: Natio
nalmuseum, Stockholm. 
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Kristina som barn 

Detta porträtt av Kristina från år 1634 är ett ganska typiskt barndomsporträtt av 

drottningen. Hon är omkring åtta år gammal och hennes far är död sedan två år 

tillbaka. Kristina är placerad framför en tronstol och står under en tronhimmel. 

Hon bär en strålkrona och en praktfull dräkt prydd med broderier, pärlor och 

spetsar. Att konstnären har lagt så stor tonvikt vid framställningen av hennes 

dräkt har enligt konstvetaren Karin Siden att göra med att Kristina skulle fram

stå som en värdig representant för stormakten Sverige. Det var monarken och 

inte personen Kristina som betraktaren skulle lägga märke till. Det understryks 

också av att det i bakgrunden återfinns ett landskap som troligen skulle symboli

sera olika geografiska områden i det svenska riket: Kristina var härskare över en 

stormakt.1 Porträttets karaktär kan kopplas till den åtskillnad som man försökte 

göra mellan monarkämbetet och att monarken i det här fallet var kvinna. Det 

personliga hos Kristina, att hon var ett barn och dessutom en flicka tonas ned. 

Vid den här tiden började konflikten mellan förmyndarregeringen och 

änkedrottningen att tillta i styrka. Det kom också till uttryck i de giftermålsför

handlingar som fördes för Kristinas räkning - flera av barndomsporträtten av 

Kristina användes också i förhandlingarna. Maria Eleonora menade att hon som 

mor skulle fa bestämma vem dottern skulle gifta sig med, medan regeringen hän

visade till att giftermålet var en offentlig angelägenhet som ständerna hade rätt 

att besluta i.2 Som tidigare nämnts fick Maria Eleonora heller ingen plats i för

myndarregeringen, däremot hade hon fått vårdnaden om dottern. Enligt änke

drottningen skulle regeringen lära Kristina konsten att regera medan hon själv 

skulle ansvara för Kristinas "vitam et mores".3 Hennes försök att få en plats i för

myndarregeringen och att få sköta äktenskapsförhandlingarna kan också ses som 

ett försök att slå vakt om kungamaktens intressen och en traditionell uppgift för 

en änkedrottning. 

Snart nog kom oroande rapporter om Kristinas uppfostran. Man ansåg att 

änkedrottningen uppfostrade Kristina till hat mot Sverige och det svenska. Till 

slut fråntogs Maria Eleonora vårdnaden om dottern.4 Uppdraget gick istället till 

fastern, Katarina av Pfalz, som ansågs särskilt kvalificerad för uppgiften då hon 

var både kungadotter och hade uppfostrats vid hovet. Hon ansågs därför vara i 

besittning av nödvändiga kungliga dygder för att uppfostra en ung drottning. 

Katarina skulle dock enbart uppfostra Kristina och inte ha något med rikets sty

relse att göra.5 

1 Tolkningen av Kristinaporträttet är inspirerad av Siden (2001), 76^ 8of. 

AOSB, Senare afdelningen Tredje bandet (Stockholm, 1890), 292ft 
3 SRP vol. IV1634 (Stockholm, 1886), 196. 
4 Se till exempel SRP vol. VI 1636 (Stockholm, 1891), 49off; För konflikten mellan 

Maria Eleonora och förmyndarregeringen se också Kyle (1996), 62-71; Kromnow 

(1985); 89-108. 
5 Diskussionen om Katarinas lämplighet återfinns i SRP vol. VII 1637-1639 (Stock

holm, 1895), 376. Uppgifter om att Katarina önskade åtfölja Kristina in på rikssalen 
finns i SRP, vol. IV 1634 (Stockholm, 1886), 197. Rådet beslutade då att pfalzgrevin-
nan skulle meddelas "att dedh intet skee kan, effter H.EN:de intet ställe där hafver". 
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Tyckes vara nödigt specificera hvadh autoritet maritus skulle hafva, vore mehr 
än privat, och om han då skulle vara souverayn, som och tempore pacis hvar 
han skulle sittia, hurudant votum den skulle hafva.272 

Frågan hade varit aktuell under äktenskapsförhandlingarna alltsedan Kristinas barn

dom och var också ett uttryck för vad drottningens giftermål med en utländsk furste 

skulle fa för konsekvenser för de svenska ämbetsmännen och adelns inflytande. Räds

lan för en främmande furste var till exempel aktuell i samband med att Fredrik I blev 

kung i Sverige och var alltså inte specifikt kopplat till att monarken i det här fallet var 

en kvinna.273 Däremot ansågs problemet större med en kvinnlig monark, då maken an

togs fa en starkare ställning än vad en hustru till en kung skulle fa i motsvarande ställ

ning.274 Ett belysande exempel är Gustav II Adolfs planer på ett äktenskap mellan 

Kristina och kurfursten av Brandenburg. Enligt kungen var det svärsonen som skulle 

bli kung i Sverige. Han skulle "medh H.M:ttz dotter fröken fa Sweriges Chrono, och 

wara des Konung, och tillijka Churfiirste äff Brandenburg".275 Kungen känner också 

väl till de kvinnliga regenter som styrde i de Spanska Nederländerna, han var ju sam

tida med Isabella Clara Eugenia, och kunde även tänka sig en sådan framtid för dot

tern. Om Gustav II Adolf skulle få en son skulle Kristina få samma position "som the 

Spanische konungedöttrar i Nederlandh regiera" medan svärsonen skulle fungera som 

"jus belli" i de tyska provinserna.276 Det blev emellertid ingenting av planerna på en 

äktenskapsallians mellan Brandenburg och Sverige.277 

Frågan om den blivande makens ställning togs också upp i utskottet år 1647.278 

Ledamöterna kom sålunda fram till att det var Kristina som skulle behålla "jura ma-

jestatis", det vill säga kungamakten, för den var en och odelbar.279 Beslutet underbyggs 

genom att Kristinas två roller som hustru och monark åtskiljs. Kristina skulle vara un

derordnad som hustru men som monark skulle hon vara överordnad maken: 

Sädan elliest är een man sin hustros hufvudh, män här är K.M:tt på ämbetes 
vägnar hufvudh.280 

Den åtskillnad som görs kan ses som ett uttryck för föreställningen om drottningens 

två kroppar. Det var också en princip som tillämpades i de äktenskapsförhandlingar 

som fördes under Elisabeth I:s regering.281 Utskottet diskuterade också vem Kristina 

skulle gifta sig med. Borgarnas talman ansåg att drottningen helst skulle ingå äkten

skap med en furste från ett litet rike. På så vis skulle det vara lättare att hålla uppsikt 

över fursten. Men det bästa av allt vore om maken var inhemsk.282 När denne fick veta 

att Kristina skulle hålla "ett nådigt öga på Hertigh Carl" framför andra tackade bor

garståndets talman Gud för att drottningen ville gifta sig med en inhemsk man.283 

Även adeln och prästerskapet såg helst att drottningen gifte sig med sin kusin. Deras 

156 



DEL III I DÖTTRARNA TRÄDA FRAM UTI REGEMENTET 

åsikter kan ses mot bakgrund av bestämmelserna i arvföreningen, där en blivande 

drottning rekommenderades att gifta sig med en Vasaättling.284 

Monark men inte hustru 

Kristina valde alltså att inte gifta sig, och hennes eventuella motiv för att avstå från 

äktenskap har diskuterats flitigt inom forskningen.285 Jag menar att en rimlig förkla

ring är att Kristina inte övertygades om att rollen som hustru och den som suverän var 

förenliga.286 Kristina ansåg istället att hennes ställning som regerande drottning gjorde 

det omöjligt för henne att underordna sig en man: 

Hennes M:t talade sedan och endtligen om sit gifftermåhl, som kunde man 
väll försäkra sigh, at H.M:s ögon och näsa sittia alt för högt till att gifva sigh 
under mans våldh i then stat H. M:t nu står och är uthi.287 

Kristina menade också att det var lättare för kusinen, Karl Gustav att gifta sig än vad 

det var för henne själv. Om Kristina hade varit en kung, en manlig monark, hade det 

varit lättare att ingå äktenskap, men nu var hon kvinnlig monark och därmed begrän

sad av normen att hon som kvinna skulle vara den underordnade parten i ett äkten

skap: 

Vore och H.M:t så Konungh som H.M:t är Drottningh, schulle H.M:t inthet 
hafva stort betenkiande der till.288 

Ett liknande resonemang för Kristina i samband med sin kandidatur till den polska 

kronan år 1668.289 Ett av de argument som åberopats mot henne, förutom att hon var 

kvinna, var att hon var ogift och inte heller hade några planer på att gifta sig. Hon 

beskriver äktenskapet som en dödlig fiende, och att Gud har låtit henne födas fri och 

att hon aldrig kommer att underordna sig en man då hon är född att härska.290 Enligt 

Kristina gick det alltså inte att förena rollen som suverän med den som hustru, under

ordnad i äktenskapet. Hon var inte ensam om sitt ställningstagande. Det faktum att 

frågan hade varit aktuell alltsedan hon var liten visar att frågan uppfattades som pro

blematisk. Det var nog svårt att gifta bort en prinsessa men ännu svårare då en krona 

och spira, det vill säga kungamakten, följde med på köpet.291 

Kristina lyckades till slut lösa frågan om tronföljden utan att behöva gifta sig. 

Hon arbetade målmedvetet för att kusinen skulle erkännas som tronföljare. Vid den 

oroliga kröningsriksdagen 1650 använde hon sig av motsättningarna mellan de ofrälse 

och adeln för att fa kusinen erkänd som arvfurste.292 
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Hustru men inte monark 

En kvinnlig monarks förmåga att hålla "spiran" åtskild från "sländan" var som tidigare 

framkommit en central frågeställning i den politiska debatten om kvinnliga monar

ker. En av de drottningar som aktualiserade problemet var Ulrika Eleonora den yngre. 

Frågan huruvida hon kunde skilja på rollen som monark och den som Fredriks hustru 

var aktuell redan före valet av henne till drottning.293 Det vittnar drottningens brev 

om, bland annat konstaterar hon att det var mot sin vilja hon hade blivit makens härs

karinna men att han ändå hade makt över hennes hjärta.294 I ett annat brev förklarar 

hon sig beredd att dela kronan och att kalla Fredrik för sin "kung och härskare".295 

Flera personer i deras omgivning förväntade sig också att drottningen vid sitt trontill

träde skulle upphöja Fredrik till medregent och i praktiken göra honom till kung.296 

I februari 1719 presenterade hon sitt förslag om samregering som kom att debatteras 

av ständerna. Förslaget mötte motstånd och ett par dagar senare drogs det tillbaka.297 

Ulrika Eleonora och hovet fortsatte ansträngningarna för att få till en samregering som 

ansågs stärka hennes ställning gentemot Karl Fredrik.298 Ett år senare, i februari 1720, 

skickar drottningen ett brev till ständerna, där hon föreslår att Fredrik "jämlikt mig 

såsom Konung blifver lika delacktig uti Riksens Styrelse".299 

Detta avsnitt ska därför utifrån debatten som följde på förslaget om samregering 

diskutera synen på en kvinnlig monark som inte ansågs kunna hålla sina respektive 

roller åtskilda. Då det huvudsakligen är samma argument som anförs 1719 respektive 

1720 kommer dessa att behandlas i ett sammanhang.300 

Ulrika Eleonora ville alltså få till en samregering med maken Fredrik av Hessen-

Kassel och förebilden fann hon i England och i Vilhelm III:s och Maria II:s regering. 

Den officiella bilden av Fredrik anpassades också efter bilden av den engelske kungen. 

Liksom Vilhelm III framställdes Fredrik som en frihetshjälte som befriat och räddat 

riket. I praktiken innebar förslaget om samregering att det var Fredrik som skulle re

gera i bådas namn och att Ulrika Eleonora skulle inträda som regerande drottning vid 

makens frånvaro och frånfälle. Det var enligt Thanner fråga om "samma värdighet 

men icke samma makt".301 Hon hänvisar också till deras regering i ett brev till Arvid 

Horn och förklarar att hennes enda avsikt var att regera på samma vis som "kung Vil

helm av England och hans drottning".302 

Samtidigt bekräftade hennes uttalanden omgivningen skepsis över om en kvinn

lig monark verkligen kunde åtskilja rollen som suverän och hustru. Enligt borgarstån

dets talman skulle Ulrika Eleonora till exempel ha sagt att Fredrik "possiderar hennes 

hierta till att giöra hwadh han will" och hänvisat till samregeringar i andra länder.303 

Han konstaterade därför att samregering trots allt var det bättre alternativet, då det 

ändå var Fredrik som styrde: 
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[...] att dhet wore bäst, om Hans Kongl. Höghet Arfprincen skulle tillijka 
medh Hennes Maij:th regiera, efter han ända igenom Hennes Maij:th hembli
gen regierer [...]3°4 

Frågan om samregering och att göra Fredrik till kung satte även sina spår i de politiska 

handskrifter som cirkulerade i stort antal under frihetstiden. Samstämmigheten om 

farorna med att utse Fredrik till kung känns igen från ständernas debatt.305 En vanlig 

uppfattning var att samregeringen var ett försök att återupprätta enväldet. Det fanns 

också delade meningar om Fredriks krigsmeriter. Det var flera som ansåg att dessa 

kunde användas mot det nya politiska systemet. Påfallande är hur man använder sig 

av lagen i argumentationen mot en samregering.306 

Det som är mest intressant i förhållande till debatten om en kvinnlig monarks 

giftermål är emellertid hur skrifterna hanterar frågan om hur Ulrika Eleonora bäst 

skulle förena rollen som suverän med den som hustru. Flera av författarna använder 

sig också av Maria II:s och Anna Stuarts exempel för att behandla drottningens förslag 

om samregering. 

Ett exempel är argumentet om att Maria II och Vilhelm III visserligen delade på 

makten, men att det i praktiken ändå var maken som styrde och ställde. Maria hade 

således inte någon "nytta af dess Majestät utan dependerade i alt af dess herre".307 Så

lunda var deras samregering inte något att sträva efter för Ulrika Eleonora. Frågan om 

det ändå inte var beundransvärt att drottningen av kärlek till gemålen avsade sig kro

nan besvarades med att Anna Stuarts exempel i så fall var bättre att följa. Den engelska 

drottningen älskade också sin gemål, men behöll ändå makten själv, "väl besinnandes 

huru mycket hon således komme att mista i dess makt och myndighet, enär den med 

en annan fördelas". På så vis var hennes man beroende av henne och inte tvärtom.308 

Hade man väl avsagt sig kronan var den svår att vinna åter, det visade inte minst drott

ning Kristinas exempel.309 Författaren menar också att det var ett välkänt fenomen att 

när väl en furste fått makten av sin hustru försköts hon till förmån för hans mätres-

ser.3I° I detta ger författaren uttryck för de rykten som var i omlopp om Fredriks ut-

omäktenskapliga förbindelser.311 

En liknande tematik återfinns i en annan skrift som också den är disponerad som 

en dialog, den här gången mellan en biskop och en adelsman som en kväll träffas på 

ett av Stockholms kaffehus.312 Samtalet är disponerat efter en pro et contra-princip och 

av argumenten att döma är författaren mot förslaget. En genomgång av argumenten 

visar att de företrädesvis tar upp frågan om maktfördelning. Vem var det som skulle 

inneha den egentliga makten? Vad skulle man göra när drottningen och kungen inte 

befann sig på samma plats och vem skulle åtlydas om de hade olika uppfattningar? En 

samregering skapade alltså oreda istället för "sammanhang i sysslorna".313 Om Fredrik 

skulle ingå i en samregering skulle rådets makt kunna åsidosättas eftersom drottningen 
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"Som kung Vilhelm och hans drottning". 

Kring sekelskiftet 1700 fanns det två regerande drottningar i England, Maria 
II (1689-1694) och Anna (1702-1714) som var systrar och döttrar till Jakob II 
som hade avsatts under den "ärorika revolutionen" år 1688. Händelserna 
splittrade landet och satte fokus på frågor om styrelseskickets grunder. En av 
anhängarna till revolutionen var för övrigt John Locke.1 Det var den äldsta 
dottern Maria II och hennes man, Vilhelm III som kom att efterträda Jakob 
II. Maria II innehade arvsrätt till den engelska tronen, det fanns således inga 
lagliga hinder för att hon skulle bli regerande drottning i England, däremot 
innehade hon inte samma legitima auktoritet som en manlig monark.2 Tron
skiftet gav upphov till diskussioner om kvinnors förmåga att regera, där patri-
arkaliska föreställningar spelade en betydande roll.3 Det var därför svårt för 
Maria II att ensam bli regerande drottning och låta maken enbart vara prins
gemål. De kom istället att bilda en samregering som i praktiken innebar att 
det var Vilhelm III som innehade kungamakten och regerade i bådas namn. 
Vid deras gemensamma kröning bekräftades både rangordningen i samreger
ingen och förhållandet mellan makarna.4 Maria II kom också att inträda som 
regent i makens frånvaro. Hennes ställning som regent kom att regleras i The 
Regency Act från år 1690. Enligt denna skulle hon regera under Vilhelms från
varo, men kungen hade rätt att upphäva fattade beslut. Vid hemkomsten 
skulle drottningen överlämna makten åt maken.5 

Gravyren föreställer Vilhelm III och Maria II tillsammans sittande på en 
tron. De håller varandra i handen och i varsin spira. Till höger om Vilhelm 
håller en allegorisk gestalt i Magna Charta som förmodligen anspelar på 
kungaparets fördrag med parlamentet. Till vänster om drottningen håller den 
katolska kyrkan på att drivas ut. Deras trontillträde medförde att den engelska 
tronföljden på nytt blev protestantisk, den kan också ses som ett inslag i den 
bild som skapades av Vilhelm III som protestantisk förkämpe och engelsmän
nens befriare.6 

Det var också förmodligen så här som Ulrika Eleonora föreställde sig sin 
samregering med maken Fredrik då hon i ett brev till Arvid Horn förklarade 
att hon önskade regera på samma vis som "kung Vilhelm och hans drott
ning".7 

1 Bowers (1996), i6f; Spellman (1995), 252. 
2 Hennes politiska motståndare hävdade att hon också var en olaglig regent, då hon 

usurperat makten från den rättmätige kungen, samt sin halvbror. Se vidare avsnittet 

"Sin fars dotter" i föreliggande avhandling. 
3 Avsnittet om Maria II bygger på Lois G. Schwoerer, "Images of Queen Mary II, 

1689-95", Renaissance Quarterly 42(1989): 4, 717-748. 
4 Det kom uttrycktes bland annat i att Vilhelm smordes och kröntes före sin hustru 

och att det var kring honom som rikssvärdet fästes, Schwoerer (1989), 727-731^ 
5 Under deras gemensamma regering fungerade Maria som regent i närmare tre år 

under makens frånvaro. Schwoerer (1989), 735f. 
6 Schwoerer (1989), 726f. 

Brev från Ulrika Eleonora till Arvid Horn 28/2 1720. Arvid Horns arkiv E4279, RA 
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"aldrig lärer bestrida sin herres mening". På så vis förelåg risken att enväldet skulle 

återinföras.314 

Argument för förslaget tar bland annat fasta på den gängse hierarkin mellan man 

och hustru. Det var klart att Fredrik skulle ingå i en samregering, då det var ovanligt 

att en drottnings gemål hade lägre rang än sin hustru. Slutligen önskade drottningen 

själv överlåta tronen till sin man. Detta tillbakavisas dels med att det inte var nödvän

digt att Fredrik skulle bli kung enbart för att Ulrika Eleonora var regerande drottning, 

dels med Anna Stuarts exempel. Hennes man som var dansk prins och kungason lät 

sig nöja med att vara översteamiral, därför fanns det ingen anledning att upphöja 

Fredrik till kung.315 

I en tredje skrift tar författaren fasta på problemet med en kvinnlig monark som 

inte kunde hålla sina roller åtskilda. Det fastslås att Fredrik "innan han blef Konung, 

regerade genom sin gemåls svaghet för honom" och att drottningens "svaghet för sin 

gemål geck ända till att hata sitt eget blod: Hertigen af Holstein".316 Hennes svaghet 

fick henne att gå så långt att hon hellre såg att någon av makens manliga släktingar 

som efterträdare än sin egen systerson.317 Författaren gör också klart att Fredriks stora 

mål var att bli kung. "Han lurade allt på att genom Prinsessans val sjelf åtkomma Kro

nan; ej som Prins Georg vara endast man, men som Wilhelm Konung."318 

Anna Stuarts förmåga att skilja på rollen som monark och hustru kontrasteras 

alltså mot Ulrika Eleonoras oförmåga och alltför stora kärlek för sin man.319 Det är up

penbart att "ingen i verlden kan mera älska sin gemål än drottningen".320 Att Ulrika 

Eleonora uppfattades gå i sin mans ledband kan kopplas till föreställningen om att 

kvinnor var vekare, och inte lika uthålliga som män och därför gjorde det svårt för en 

kvinna att mäkta med att styra ett rike. Det satte också fokus på hennes duglighet. En 

drottning som rådfrågade sin man i allt verkade inte klara av att regera utan hans bi

stånd.321 Argumenten kan också ses som ett uttryck för omgivningens oro för att 

kungamakten med oklara maktförhållanden skulle kunna stärka sina positioner. Som 

redan konstaterats kunde Fredriks meriter som fältherre också uppfattas som ett hot 

mot den nyvunna "friheten". 

När Ulrika Eleonora för andra gången år 1720 lanserade förslaget på en samre

gering fick hon bara efter några dagar modifiera sitt förslag och klargöra att "min 

tancka intet varit, eller ännu är, at Jag uti Regeringen skall hafva någon dehlacktighet, 

så länge Hans Kongl.Höghet lefver". Hon tillkännagav samtidigt att hon, på vissa vill

kor, var villig att abdikera till förmån för sin man.322 Ulrika Eleonora var alltså tvung

en att ge upp tronen trots att hennes ursprungliga tanke varit att fa till en samregering 

och inte att abdikera. Det finns flera förklaringar till att ständerna ändå fann för gott 

att göra Fredrik till kung. Sverige befann sig ännu i krig, man var alltså som tidigare 

påpekats i behov av en kung som kunde kriga. Ulrika Eleonoras sätt att regera var vi-

162 



DEL III I DÖTTRARNA TRÄDA FRAM UTI REGEMENTET 

dare föremål för missnöje. Valet av Fredrik medförde även en möjlighet att ytterligare 

begränsa kungamakten som också kom till uttryck i 1720 års regeringsform.313 

Å ena sidan monark å andra sidan hustru 

Det finns flera intressanta jämförelser att göra mellan de svenska drottningarna och 

andra kvinnliga monarker. Historikern Susan Doran menar i sin studie om Elisabeth 

I:s äktenskapsförhandlingar att hennes kön hade betydelse men att det inte var en av

görande faktor i diskussionerna.324 Flera av argumenten förekom också i diskussioner 

om en manlig monarks äktenskap, till exempel för och nackdelar med ett inländskt 

respektive utländskt giftermål.325 

Jag vill i anslutning till Dorans studie hävda att monarkens kön hade betydelse 

och att det kommer till uttryck i debatten om Kristinas giftermål och Ulrika Eleonoras 

förslag på samregering. Det har att göra med att en kvinnlig monark också definiera

des utifrån normer om kvinnans ställning och uppgift.326 Enligt de svenska arvfören

ingarnas bestämmelser var ett kungligt äktenskap en angelägenhet för rikets råd och 

ständer och det oavsett om gällde arvprins eller arvprinsessas giftermål. Flera av reg

lerna var, som tidigare påpekats, desamma för båda könen. En skillnad var dels kravet 

på att drottningen vid trontillträdet skulle vara ogift, dels att arvföreningarna innehöll 

rekommendationer på lämpliga makar för drottningen. Om drottningen vid sitt tron

tillträde var ogift hade ständerna och rådet rimligtvis större chans att påverka valet av 

make. Det var inte oväsentligt då en prinsgemål antogs få större makt och auktoritet 

som make än vad kungs hustru normalt skulle ha.327 

De svenska bestämmelserna för kvinnliga monarkers giftermål har flera likheter 

med hur frågan löstes i England. Henrik VIII hade i sitt testamente infört en bestäm

melse om att döttrarna skulle förlora arvsrätten om de gifte sig utan rådets och parla

mentets tillstånd. Det kan dels ses som en oro inför förväntade konsekvenser av deras 

giftermål, dels som en allmän misstro mot kvinnors förmåga som monarker. Att dött

rarna skulle gifta sig med utlänningar, och att engelska lagar och traditioner därmed 

skulle omkullkastas, var också något som användes emot dem i maktkampen om den 

engelska tronen efter Edvard VI:s död.328 De bestämmelser som återfinns i Maria Tu-

do rs äktenskapskontrakt visar hur man försökte göra åtskillnad på Maria Tudors roll 

som monark och den som Filips hustru.329 Hennes legala auktoritet som monark 

framhölls också i parlamentsbeslut efter hennes tronbestigning.330 Frågan om hur den 

engelska drottningen skulle hålla isär rollerna som monark och hustru var aktuell un

der hela hennes regering.331 Det handlar, som historikern Judith M. Richards så trä

ffande formulerar det, om "i vilken utsträckning en kvinnlig monark som var gift 

också samtidigt kunde vara kung"?332 
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Den goda hustrun 

Tidigare diskuterades hur Maria II:s och Vilhelm III:s samregering var en förebild för 

Ulrika Eleonora. Det finns också andra beröringspunkter mellan den svenska och den 

engelska drottningen. De framställdes båda som goda hustrur, också det en roll med 

patriarkaliska förtecken. Bilden av Maria II i den officiella propagandan anpassades till 

en traditionell roll för en drottning. Som en kungs hustru skulle hon främja sin mans 

intressen och dygd och sedlighet vid hovet. Hon beskrevs som en kvinna som "blivit 

drottning mot sin vilja".333 Hon hade också offentligt givit uttryck för åsikten att det 

var opassande för en kvinna att blanda sig i offentliga angelägenheter och hade redan 

före tronbestigningen klargjort att det var maken som skulle styra. Detta var även Vil

helms åsikt.334 Bilden av Maria II som en trofast hustru kan också ses som ett sätt att 

hantera frågan om en regerande drottnings makt och auktoritet. Det är en framställ

ning som bortser från att Maria II under sammanlagt tre år fungerade som regent i 

makens ställe.335 

Även Ulrika Eleonora framställdes i första hand som en kungs hustru. Ett vanligt 

tema i bilden av henne var beskrivningen av henne som en "spegel för könet" respek

tive "en prydnad för sitt kön".336 När Ulrika Eleonora framställs som ett kvinnligt fö

redöme får det innebörden att hon tillskrivs egenskaper som ansågs passande för en 

kvinna. Det är huvudsakligen drottningens ödmjuka och anspråkslösa väsen som lyfts 

fram. Visserligen uppehåller sig krönikörerna vid hennes tid som monark, hon hyllas 

bland annat för att hon avskaffade enväldet och kom med freden. Det finns, som ti

digare uppmärksammats, också många likheter med hur hennes mor framställdes. I 

Kleins fiktiva samtal mellan mor och dotter berättar Ulrika Eleonora för sin mor att 

hennes viktigaste uppgift hade varit att sluta fred, "at skydda Riket och åter uphielpa 

mina trogna undersåtare".337 Hon berättar vidare om sin ambition att främja dygden 

och bekämpa lasten och att hon försökt följa moderns exempel för en "lycksalig Sty

relse".338 Det var också för undersåtarnas bästa, och för att de skulle få leva i fred, som 

hon abdikerat. Hon hänvisar till makens "wäl bekanta mandom, samt eftertryckeliga 

drift, uti de då widt utseende och farliga tider".339 Likaså framhålls drottningens kärlek 

för sin man och hennes förakt för det världsliga. Hennes abdikation beskrivs som ett 

"kiärleks-prof' och en "trohets pant".340 Även filosofen Montesquieu uppmärksam

mar att Ulrika Eleonora av kärlek hade överlämnat tronen. I sina Lettres Persanes näm

ner han också att Kristina abdikerat och skriver det på filosofins konto. Han har dock 

svårt att avgöra vilken av anledningarna som var mest beundransvärd, att abdikera av 

kärlek eller för filosofins skull.341 Skrifterna och tillfällesdikterna efter Ulrika Eleono

ras död ska förvisso ses mot bakgrund av att Fredrik I fortfarande regerande. Samtidigt 

menar jag att de fungerar som "kvinnospeglar" i det att hon prisas för sin fromhet, 

gudfruktighet och osjälviska kärlek till sin man och sitt folk. De dygder drottningen 
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tillskrivs är i enlighet med hustavlans hustruideal, där dygderna kopplas samman med 

kvinnans roll som maka och mor. När drottningen för landets bästa överlämnar mak

ten till sin man är det helt i linje med hur en god hustru bör uppträda. Att Ulrika Ele

onora dessutom var drottning medförde att det ideal hon förkroppsligade fick extra 

genomslagskraft. Däremot kopplades de dygder, enligt litteraturvetaren Ann Öhr-

berg, som användes för att beskriva Ulrika Eleonoras regentgärning normalt inte sam

man med kvinnor och det kvinnliga.342 

Bilden av Ulrika Eleonora som en god hustru kan möjligen också ses mot bak

grund av att ett nytt kvinnoideal, det så kallade svaghetsidealet, börjar framträda vid 

den här tiden. Det kan kopplas till en ökad byråkratisering och att en större andel av 

männen försörjde sig som ämbetsmän. Detta innebar att arbetet flyttade ur hemmen 

och att en åtskillnad gjordes mellan den offentliga och privata sfären, där kvinnorna i 

högre utsträckning än tidigare ringades in.343 En liknande utveckling anger Bowers i 

England som en förklaring till att Anna Stuart inte lyckades med att använda sig av 

rollen som mor för att skapa legitimitet som monark. Då moderskapet hade ringats in 

i den privata sfären innehade den inte längre hade samma politiska kraft. I samman

hanget kan det vara av intresse att något dröja vid drottningens relation till maken, 

den danske prinsen Georg. Enligt Bowers uppfattades denne som obetydlig och oin

tresserad av regeringsärenden. Det fanns därför inget behov av att diskutera vilken 

auktoritet Anna Stuart skulle ha vis à vis sin man.344 

Den farliga normbryterskan 

Det var vidare särskilt problematiskt för en kvinnlig monark att bryta mot den veder

tagna protestantiska normen om att en ärbar kvinna skulle vara gift. Att vara ogift 

kvinna och omgiven av män väckte förundran och oro. Det ska ses mot bakgrund av 

att den viktigaste dygden för en kvinna var hennes kyskhet, som också var en förut

sättning för att hon skulle kunna gifta sig. Kyskheten var normerande även för en 

kvinnlig monark.345 Av det följer att det var tacksamt att misskreditera en kvinnlig 

monark genom att anklaga henne för okyskhet. Rykten om att en drottning höll sig 

med älskare, levde ett promiskuöst och utsvävande liv skapade oro och gav henne då

ligt anseende. Levin påpekar att den vanligaste återkommande frågan under Elisabeth 

I:s regering rörde hennes sexualliv. Hennes ställning som ogift kvinnlig monark gav 

upphov till ryktesspridning och skvaller som fortsatte efter hennes död. Bland annat 

spekulerades det i att hon skulle ha någon fysisk defekt som gjorde det omöjligt för 

henne att föda barn.346 

Parallellerna är med andra ord många med drottning Kristina som också var 

ogift. Talande är Karl Gustavs, och hans närmaste omgivning, påstående om att rådet 

medvetet valt att lyfta fram Elisabeth I:s jungfruskap som ett föredöme för Kristina.347 
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Bild ii. G. E. Schröder, Fredrik I och Ulrika Eleonora d.y., 1733, Gripsholm 315. Foto: Natio
nalmuseum, Stockholm. 
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Fredrik I och Ulrika Eleonora d.y. 

Denna målning av G. E. Schröder är ett dubbelporträtt av Ulrika Eleonora 
och Fredrik I. Målningen innehåller flera intressanta symboler som sätter 
fokus på relationen mellan drottningen och hennes man. Ulrika Eleonora 
pekar mot ljustriangeln, som kan tolkas som en gudssymbol, i målningens 
bakgrund. Med sin gest anspelar hon sannolikt på att deras makt går tillbaka 
på Guds nåd. Både Fredrik och Ulrika Eleonora håller också i statsrodret där 
riksregalierna krona, spira, svärd och nyckel, samt symboler för det svenska 
riket är avbildade. Att de gemensamt håller i rikets roder kan ses som illustra
tion av den samregering som Ulrika Eleonora försökte fa till stånd. Enligt 
konstvetaren Ulf G. Johnsson är porträttet ett uttryck för makarnas jämbör
diga ställning tiden runt 1720.1 Det är en tolkning som jag ansluter mig till. 
Att båda två håller i statsrodret kan ses som en markering av Ulrika Eleonoras 
rätt att träda in som regent och även att efterträda maken, om han skulle 
avlida före henne. Det är till exempel enbart Ulrika Eleonora som är iförd en 
hermelinsmantel vars släp ligger över makens knä. Det kan ses som ett uttryck 
för att Fredrik har fatt sin makt och auktoritet genom hustrun. Det finns 
också inslag i porträttet där hans ställning framhävs. Till exempel möter Fred
riks blick betraktarens medan Ulrika Eleonoras blick är inåtvänd. Dessutom 
ligger Fredriks hand över Ulrika Eleonoras på riksrodret. Är det ett uttryck för 
en hierarkisk relation mellan makarna, där det var Fredrik som i praktiken 
innehade makten, både som kung och som make?2 

Ulrika Eleonoras hade ställt krav på att föra fem regalier vid makens krö
ning till kung år 1720. De fem regalierna, krona, spira, äpple, svärd och nyckel 
var normalt förbehållna kungen medan hans hustru, drottningen, hade tre 
regalier, krona, spira och äpple. Nu gjorde alltså Ulrika Eleonora anspråk på 
att, trots att hon hade abdikerat och numera var en icke-regerande drottning, 
föra fem regalier. Om hon inte fick sin vilja igenom hotade hon med att vara 
frånvarande vid makens kröning.3 Ledamöterna argumenterade både för och 
mot drottningens begäran. Å ena sidan var det viktigt att göra åtskillnad mel
lan en regerande drottning och en kungs hustru. Å andra sidan hade drott
ningen faktiskt abdikerat, därför borde det vara tillräckligt med de tre 
sedvanliga regalierna för en drottning. Sekreta utskottet gick slutligen med på 
Ulrika Eleonoras begäran. Det skulle dock enbart "tolereras såsom en pur 
ceremonie och en prydnad" för drottningen och inget annat.4 Ulrika Eleono
ras uppfattning verkar dock ha varit den motsatta. De fem regalierna symboli
serade hennes rätt att träda i makens ställe.5 

1 Tolkningen och diskussionen av porträttet är inspirerade av Ulf G. Johnsson, Sveriges 

regenter: Porträtt i statens porträttsamling på Gripsholm (Stockholm, 1985), 28. 
2 Paola Langdal, "Den bortglömda regen ten Ulrika Eleonora: Porträtt - ur ett genus

perspektiv" C-uppsats 1999, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universi

tet, 31-34. 
3 Redogörelsen för diskussionen är hämtad från Sekreta utskottets protokoll 1720, 26/4 

1720, vol. R 2391, 481-491, RA. 
4 Sekreta utskottets protokoll 1720, 26/4 1720, vol. R 2391, 491, RA. 
5 Rådsprotokoll 2/3 1720, rådsprotokoll jan-mars 1720, vol. 131, 472f, RA. För bak

grunden till diskussionen se Holst (1956), 227. 
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Kristinas okonventionella uppträdande överskred vidare normerna för hur en kvinna 

borde uppträda. Det gav upphov till många nidbilder och smädeskrifter med sexuella 

förtecken i hennes samtid och då företrädesvis från tiden efter abdikationen.348 Att 

Kristina skulle ha varit lättfärdig och utlevande har också varit ett tema i den muntliga 

traditionen.349 Det har också spekulerats i om att Kristina skulle ha varit hermafrodit. 

Spekulationerna ledde slutligen till att man 1965 såg sig föranlåten att gräva upp drott

ningens kvarlevor för att fastställa hennes biologiska kön.350 

Hur Kristina och Ulrika Eleonora själva såg på rollen som kvinnlig monark och 

kvinnlig tronföljd kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 

ULRIKA ELEONORA & KRISTINA OM ROLLEN SOM MONARK OCH 

KVINNLIG TRONFÖLJD 

Ulrika Eleonora har gjort en del kortare anteckningar om kvinnlig arvsrätt och sin si

tuation som regerande drottning. Det går inte att utifrån dessa anteckningar dra några 

alltför långtgående slutsatser av hur hon såg på kvinnors duglighet som monarker, 

men ett par tolkningar låter sig likväl göras. I ett memorial med titeln Konsten att be

vara/upprätthålla furstars hälsa, kapitel ett framhåller hon att ett bevis för att lantmar

skalken är en god patriot är att denne också accepterar regerande drottningar: 

Han måste också vara en sådan patriot, att han älskar sitt land Sverige, och sin 
härskare och härskarinna även, när försynen visar, genom tiden och den natur
liga rätten, att spinnsidan ska blanda sig i affärerna, att han inte bara beaktar 
tiden och hennes ålder utan hellre ser till de meriter och kungliga värdigheter 
som hon besitter i tillgångar och ärftliga egendomar.351 

Avsnittet ger upphov till flera möjliga tolkningar. En trolig sådan är att drottningen 

med kommentaren om försynen och den naturliga rätten avser sin egen arvsrätt som 

hon fick ge upp för att överhuvudtaget komma på tronen. Det är föreställningar som 

går tillbaka på hennes uppfostran i enväldets värderingar.352 Vad menar då Ulrika Ele

onora med att lantmarskalken hellre skulle se till hennes meriter än att låta sig påver

kas av sin tid och hennes ålder? Som redan nämnts hade duglighet och kompetens i 

förhållande till börd börjat värdesättas högre. Det framkommer till exempel i det råds

sammanträde där man försökte övertyga drottningen om att det var ärofullare att på 

grundval av sina meriter väljas till drottning än att ärva tronen.353 Det kan alltså vara 

det som Ulrika Eleonora har i åtanke. Hon har ju en gång utsetts till drottning på 

grund av sina meriter och förtjänster, då ska lantmarskalken också ta hänsyn till dessa. 

Om hennes uttalande istället ställs i relation till hennes uppväxt och uppfostran i en 
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"teokratisk dynasti" förbinds meriterna och hennes "kungliga värdighet" snarare med 

hennes börd och kan alltså ses som ett inlägg för hennes arvsrätt. 

Att drottningen också uppfattade kvinnlig tronföljd som en garanti för en ärftlig 

monarki framkommer i samma memorial. Ulrika Eleonora framför här åsikten om att 

både män och kvinnor skulle inneha arvsrätt till tronen, precis som tidigare. Det skulle 

annars bli prejudicerande för framtiden: 

[...] han borde återge drottningen tillfredsställelsen att kungadömet förändras 
till ett arvrike, och inte ett valrike, och [att tronen] kan ärvas av båda könen 
precis som tidigare. Ty man kan inte nog uttrycka vilket prejudikat det skulle 
skapa för den kommande tiden.354 

Även detta stycke ger upphov till flera möjliga tolkningar. Det kan ses som en reaktion 

på att både hon och maken valts till monarker. En annan tänkbar förklaring är också 

att det inte var en självklarhet för drottningen att vid sitt trontillträde gå med på en

bart en manlig tronföljd. Hon var också väl medveten om vad kvinnlig arvsrätt inne

bär för en dynastis maktinnehav. 

Ett annat memorial skrevs efter riksdagen år 1723. Fredrik I:s försök att utvidga 

kungamaktens befogenheter hade misslyckats och ständerna hade dessutom beviljat 

systersonen Karl Fredrik titeln "Kunglig Höghet". Titeln innebar att hertigen av Hol-

stein-Gottorp betraktades som en medlem av den svenska kungafamiljen. Med tanke 

på att kungaparet fortfarande inte hade några arvingar stärktes alltså Karl Fredriks 

ställning.355 Drottningen är upprörd över att makens händer blir alltmer bundna och 

av att hans makt minskas och inskränks. Hon är frustrerad över att de båda bara till 

namnet är kung och drottning i Sverige och menar att hon efter bästa förmåga alltid 

arbetat för rikets och undersåtarnas bästa.356 Hon önskar också återinföra kvinnlig 

tronföljd i enlighet med de "urgamla Fundamental Lagarne". Anledningen är att hon 

vill försvåra för systersonen "hvilken alltid framsättes oss till pretext".357 Hon förefaller 

också vara missnöjd med att inte vara regerande drottning. Hon betraktar också sin 

ställning som monark som en ära för sitt kön: 

Och skulle detta vara drägligare, om ej den stora ledsamheten vore, att jag, 
ensam som Dame i Europa, måste heta Regent. 
Hvilket snarare borde vara honneur för mitt kön, att Gud kallat mig dertill.358 

I en av sina aforismer konstaterar drottning Kristina "att vara drottning & kvinna är 

två oförenliga saker."359 Yttrandet sammanfattar drottningens inställning till kvinnor 

som monarker. Drottning Kristinas efterlämnade texter har varit föremål för stort in

tresse i forskningen. På senare tid har nyläsningar av biografin gjorts av bland andra 

litteraturvetarna Eva Haettner Aurelius och Eva Borgström.300 Haettner Aurelius me

nar att Kristina framträdde i olika roller i sin biografi och diskuterar dessa mot bak
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grund av theatrum mundi-metaforen som i Kristinas samtid spelade stor roll för synen 

på människan och hennes uppgift. Metaforen härstammar från antiken och innehåller 

tankegången om tillvaron som ett skådespel där människan hade tilldelats olika roller 

att utföra. Människans viktigaste uppgift var att spela sina olika roller väl.3611 sin själv

biografi uppträder Kristina som offer och hjälte, som manlig och kysk, som en legitim 

och rättmätig härskare i Sverige.302 En tendens i de olika utkasten till självbiografin är 

hur Kristina i allt högre grad framhåller sin manlighet och motvilja mot kvinnor och 

typiskt kvinnliga egenskaper. Två möjliga förklaringar till detta är enligt Haettner Au-

relius att Kristina önskade dels framhäva sin duglighet som monark, dels framhålla sin 

kyskhet för att på så vis ta udden av de rykten som var i omlopp om hennes sedeslöshet 

och sexuella läggning.363 

Borgström instämmer i Haettner Aurelius antagande om att Kristina framhöll 

sin manlighet för att framstå som en kompetent monark, däremot menar hon att den 

inte fungerade mot ryktesspridningen. Hon utgår istället från de motsägelser som 

finns i självbiografin. Hon menar att Kristina genom att betona sin manlighet närmast 

anslöt sig till "hermafroditens tankefigur" som hon använde sig av som en könsöver

skridande strategi. Borgströms åsikt är att forskningen i alltför hög grad har "hetero-

normaliserat" Kristina. Hon menar att vi inte säkert kan veta att Kristina inte ville ses 

som hermafroditisk, som lika mycket man som kvinna.364 Diskussionen om Kristinas 

sexuella läggning och eventuella könsöverskridande går utanför denna avhandlings ra

mar. Jag kommer istället närmast att studera vad Kristina har att säga om kvinnliga 

monarker. 

Drottning Kristina var skeptisk till kvinnors förmåga att styra. Hon menar att 

typiskt kvinnliga egenskaper och dygder går stick i stäv med dem som krävs för att re

gera. För att en kvinna ska bli framgångsrik som regent måste hon dels göra avkall på 

en kvinnas dygder, dels sätta sig över sina kvinnliga svagheter: 

Kvinnans dygder är så omöjliga att förena med de dygder & talanger som 
krävs för att regera att hon för att bli en fullvärdig regent tvingas göra avkall 
lika mycket på sina dygder & goda egenskaper som på sina svagheter & bris
ter; detta låter sig svårligen göras, men gör hon det inte drar hon löje över 
både sig själv & sitt styre.365 

Kommentaren om att en drottning både måste åsidosätta sina kvinnliga dygder och 

tona ned sina svagheter för tankarna till den problematik som en kvinnlig monark 

ställdes inför. Som tidigare diskuterats var ett vanligt argument att ett offentligt äm

bete utgjorde ett hot mot en kvinnas kyskhet och anseende. Vi har också sett hur skri

benter försökte lösa frågan genom att skilja på en drottnings moraliska och politiska 

plikter, där drottningen av hänsyn till sin ställning skulle prioritera statens väl framför 

sin personliga lycka.366 
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Kristina kommer också in på den traditionella drottningrollen, det vill säga den 

som en kungs hustru. Hennes åsikt är att en drottning varken skall utöva formell eller 

informell makt. Drottningtiteln var en fullt tillräcklig ärebetygelse för en kungs hus

tru. Vidare skulle hon varken ha något med tronföljarens uppfostran eller förmyndar

regeringen att göra. Det enda drottningen skulle ägna sig åt var att sörja för 

tronföljarens hälsa och liv, däremot var hon som mor inte kapabel att förmedla den 

kunskap som behövdes för att tronföljaren skulle bli värdig sin uppgift.367 Kristina 

menar att det var ett "kärleksbevis" från faderns sida att utesluta hustrun från förmyn

darregeringen. Maria Eleonora skulle visserligen ha klarat av uppgiften lika bra eller 

dåligt som någon annan änkedrottning men ändå "utan tvivel hava fördärvat allt, så

som alla de andra gjort, vilka blandat sig i dylika ting".368 Hennes sätt att argumentera 

ansluter till hennes ambition att betona bandet till och likheten med fadern som tidi

gare diskuterats.369 Genom att distansera sig från modern kunde Kristina samtidigt ta 

avstånd från typiskt kvinnliga egenskaper som vid den här tiden uppfattades som sy

nonymt med bristande självkontroll och oförmåga att lägga band på affekterna.370 

I självbiografin kommer Kristina också in på frågan om kvinnors förmåga att re

gera. Hon menar att kvinnors svaga själsliga, andliga och kroppsliga förmågor diskva

lificerar dem som monarker. Hon ställer alltså kvinnans natur mot mannens och 

kvinnliga egenskaper mot manliga. Hon tar även historien till hjälp och menar att de 

exempel som finns på regerande drottningar närmast stärker hennes slutsats om att 

kvinnor är odugliga att regera: 

Det är nästan en omöjlighet för en kvinna att på ett värdigt sätt uppfylla de 
plikter som följa med detta ämbete, vare sig hon regerar i egen person eller för 
en omyndig arvinge. Kvinnors okunnighet, deras såväl själsliga, kroppsliga 
som andliga svagheter göra dem olämpliga för furstekallet. Alla de kvinnor jag 
sett regera, såväl i historien som ute i världen, hava gjort sig löjliga på det ena 
eller det andra sättet.371 

Hon liknar den kvinnliga arvsrätten vid ett förräderi mot fäderneslandet och klargör 

att hon för rikets bästa skulle ha uteslutit sina döttrar ur tronföljden. I kommentaren 

återfinns också normen om att en god furste inte regerade för sin egen skull utan för 

rikets bästa: 

Min mening är att kvinnor aldrig böra regera. Och jag är så övertygad om 
detta, att jag säkerligen skulle hava berövat mina kvinnliga efterkommande all 
arvsrätt till Sveriges tron, om jag nu hade gift mig. Ty jag skulle utan tvivel 
mera hava älskat mitt land än mina barn, och det vore att förråda det förra att 
medgiva arvsrätt även åt de kvinnliga medlemmarna av konungahuset.372 

Kristina prisar också den saliska lagen som utestänger kvinnor från tronföljden. Som 

redan nämnts var den både välkänd och omdiskuterad i Kristinas samtid: 
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Den saliska lagen som utestänger kvinnan från tronen är en rättvis lag; en 
kvinna bör inte regera & finns det kvinnor som gjort underverk på tronen, vil
ket jag tillåter mig att betvivla, bör detta inte tas i beaktande; det är så sällan 
förekommande att det är av föga eller ingen vikt.373 

Hur kan då Kristina, som själv är en regerande drottning, vara så negativt inställd till 

kvinnliga monarker? Det går inte att ge ett svar på denna frågeställning utan det finns 

flera möjliga förklaringar. En sådan kan sökas i en kombination av hennes uppfostran 

och uppväxt.374 Som tidigare diskuterats hade Kristina fatt en utbildning som till sitt 

innehåll och utformning var förbehållen en manlig furste. Hon skulle enligt faderns 

befallning i allt, förutom blygsamhet och ärbarhet få en prins uppfostran.375 Det fanns 

också en målmedvetenhet hos förmyndarregeringen att fostra den unga drottningen 

till en värdig representant för det svenska riket. Det bästa beröm man kunde ge Kris

tina var således att hon inte var som en kvinna utan bättre och förmer än kvinnor i 

allmänhet. Hon fastslår också att hennes eget positiva exempel inte gäller kvinnor i all

mänhet då hon "från vaggan uppfostrades till detta ämbete".376 Kristina var alltså unik 

då hon ändå hade fatt en monarks uppfostran.377 

Hon har också gjort uttalanden som sätter fokus på uppfostrans betydelse som 

delvis motsäger hennes tidigare kommentarer om att kvinnans natur är ett oöverstig

ligt hinder för att vara en god monark. Här ger hon istället uttryck för föreställningen 

om att "anden saknar kön", också det ett argument som vi mött tidigare.378 Kristina 

menar till exempel att det enbart är uppfostran och temperamentet som skiljer könen 

åt. I en aforism konstaterar hon att "det är sant att själen inte har något kön". Hon 

klargör också att "det finns män som är lika mycket kvinnor som sina mödrar, och 

kvinnor som är lika mycket män som sina fäder, ty själen har inget kön."379 Innebör

den är att det inte är monarkens kön som är det viktiga utan det centrala är att mo

narken inte uppträder på ett kvinnligt vis.380 Denna tankegång känns också igen från 

de skribenter som försvarade kvinnliga monarker. Alla kvinnor var inte veka, det fanns 

också förvekligade män, och det var vekheten och inte monarkens kön i sig som var 

den diskvalificerande faktorn.381 Det är också rimligt att Kristinas egna erfarenheter 

präglat hennes uttalanden.382 Det var för eftervärlden hon skrev sin självbiografi, av

sikten var också att den skulle publiceras.383 Även de bevarade tänkespråken härrör 

sannolikt också från tiden efter 1680.384 

Hur går hennes negativa uttalanden om kvinnors förmåga att regera ihop med 

hennes planer på både Neapels och Polens troner? Det är svårt att ge ett entydigt svar 

också på denna fråga, men det argument som framförallt användes mot henne i det 

polska valet tog fasta på hennes kön. Hennes svar på detta "l'obstacle du sexe" var att 

framställa sig som manlig och presentera sig som "kung".385 Kristinas förhållningssätt 

kan möjligen ses som ett uttryck för föreställningen om "drottningens två kroppar", 
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där hon definierar monarkrollen, den politiska kroppen som manlig. På så vis kunde 

hennes egen duglighet framträda tydligare. Här finns det också flera beröringspunkter 

med Elisabeth I som vid flera tillfällen presenterade sig som kung och furste och an

vände sig av manliga exempla i sin härskarbild. Enligt Levin blev en drottning mer akt

ningsvärd om hon beskrevs i manliga termer.386 Om resonemanget utvidgas till att 

också inbegripa hyllningar till Kristina är en tendens i dessa att hon överglänste kvin

nor och var en mans jämlike.387 Att både Kristina och Elisabeth önskade särskilja sig 

från kvinnor i gemen sätter inte bara fokus på monarkin som en patriarkalisk institu

tion utan också på de patriarkaliska regler som även en regerande drottning hade att 

ta hänsyn till.388 

Kristinas och Ulrika Eleonoras uttalanden är visserligen inte helt jämförbara men någ

ra reflektioner låter sig likväl göras. Av kommentarerna att döma var Ulrika Eleonora 

till skillnad från Kristina intresserad av att återinföra den kvinnliga arvsrätten. Hennes 

uttalande förstärker också uppfattningen att det var att samregera med Fredrik hon 

önskade, inte att abdikera. Den kvinnliga arvsrätten var ett medel att trygga en ärftlig 

succession och motverka införandet av ett valrike. För Ulrika Eleonora var frågan om 

monarkens kön underordnad den dynastiska kontinuiteten och arvrikets fortbestånd, 

medan den för Kristina var överordnad dessa frågor. För henne var rikets bästa avhän-

gigt av att monarken var en man eller åtminstone uppträdde manligt. Kristinas utta

landen är motsägelsefulla och svåra att hitta en röd tråd i.389 Man kan se det som att 

Kristina i sig rymmer argumenten både för och mot kvinnliga monarker. 
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5 Harrison & Rodén (2001), 83ff. 
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96 Sven Grauers, "Hedvig Sofia-Karl XII:s älsklingssyster: Ett karolinskt furstinneöde", Ka

rolinska förbundet årsbok (1970), i62f. 

97 Se till exempel, Instruction hwarefter Lagman Wälborne Germund Cederhielm som Hans 

Diirchl: Hertig Carl Friedrichs Informator Wid sitt Embete sig hafiuer att rätta, Kungliga ar

kiv, Svenska prinsars och prinsessors arkiv, K 361, RA. 

98 Carl Gustaf Malmström, Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 /... un

der inseende af Carl Gust. Malmström (Uppsala, 1854), 5, 45f. Enligt Campredon berodde 
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det på att han under alltför lång tid, fram till 12 års ålder mot sedvanliga sju år, hade vistats 

i kvinnors sällskap. 

99 Omdömena om Karl Fredrik var skiftande, det fanns också iakttagare som givit en mer 

positiv bild av hertigen. Bland annat prisades han för sin gudfruktighet, värdighet och 

måttfullhet med starka drycker. Om de olika beskrivningarna av Karl Fredrik, se Sven 

Grauers, "Karl Fredrik", Svenskt Biografiskt Lexikon (Stockholm, 1973-1975), vol. XX, 

714-719. 
100 Thanner (1953), 22if; Karl Fredrik kritiseras i en handskrift för sin passivitet efter Karl 

XII:s död. Detta tyder på ett "uselt wett". Avskrift av baron Stjernelds papper, Handlingar 

till Sveriges politiska historia 1718-1723, F 274, UUB. 

101 Nordlindh (1719), 6f. 

102 Silvius (1720), § 30. 

103 Silvius (1720), § 30. 

104 Silvius (1720), § 30. 

105 Redogörelsen för Anna Stuart är baserad på Bowers (1996), 35-89. 

106 Bowers (1996), 4if. Bowers poängterar att processen var långsam och successiv och inte 

alltid var tydlig för 1700-talsmänniskan själv 

107 Bowers (1996), 72ff. 

108 BrP del I 1719-20 (1719), 37f. Citat sid 38. Det togs också upp i de politiska handskrifter 

som cirkulerade. Se till exempel 'Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een bi

skop, hwilka woro opkomna till rycks dagen ij Stockholm som höltz anno 1719 efter kon

ung Carl XII:tes dödeliga frånfälle", 9of, Anonyma historiska skrifter: G.H. Stråles 

avskrift, D 351:4, KB; "Anmärkning öfwer tillståndet och förändringen i Swerige efter K. 

Carl den XII tes död: Efterrättelse om regements förändringen i Swerige 1719", 7f, Enge-

strömska samlingen B. II.2.13, KB. Se också Thanner (1953), 189. 

109 Brevet är daterat 15/9 1724 och är hämtat från Eric Michael Fant, Handlingar til uplysning 

af Svenska Historien: Samlade och utgifrie af Eric Michael Fant Fjerde stycket (Uppsala, 

1802), 14. 

no Levine (1982), 110. Han menar att "This can be interpreted as meaning that Mary and Eli

zabeth were legally kings, that is, males, for the purpose of ruling"; Levin (1996), i2if. 

in SAOB, (Lund, 1937), vol XIV, "konung", 2291; idem, (Lund, 1925), vol VII, "drottning", 

219 6f. 

112 Blok (2001), 124. 

113 SRP, vol. XIII1649 (Stockholm, 1912), 312. 

114 SRP, vol. XIV1650 (Stockholm, 1916), 232, 246f. Kristinas kröning kom också att tillämpa 

ceremonielet från Erik XIV:s kröning år 1561. Kari Elisabeth Börresen, "Christina's Dis

course on God and Humanity", i Politics and Culture in the Age of Christina, red. Marie-

Louise Rodén (Stockholm, 1997), 46. För ytterligare diskussion av drottning Kristinas 

kröning ur ett genus och ritualperspektiv hänvisas till Malin Grundbergs kommande av

handling. 

115 Handlingar rörande svenska konungar, Drottning Kristina Levnadsförhållanden, hov och 

egendom K 21, RA; Börresen (1997), 46. 

116 Rådsprotokoll, 22/12 1718, Rådsprotokoll dec 1718-mars 1719, vol. 127, 249^ RA. 

117 Rådsprotokoll, 14/3 1719, Rådsprotokoll dec 1718-mars 1719, vol. 127, 910, RA. 

118 Rådsprotokoll, 14/3 1719, Rådsprotokoll dec 1718-mars 1719, vol. 127, 910, RA. 
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119 Trots rådets invändningar drev drottningen igenom att hennes kröning skulle äga rum i 

Uppsala där hon genom en praktfull ceremoni önskade skapa ett band till sina föregångare 

på den svenska tronen. Holst (1956), i86fF. 

120 En liknande diskussion för Florén (1997), 33. 

121 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", 61, D 351:4, KB. Andra ex

empel kommer att diskuteras i avsnittet om Kvinnliga monarker och krig. 

122 Levin (1996), 121; Börresen (1997), 46; Resonemanget om "manlig auktoritet" är hämtad 

från Samuelson (1997), 301. 

123 Citatet hämtat från den danska förklaringen. Linton (1997), 97-102. 

124 Christina, Självbiografi och aforismer (1957), 3.uppl. (Stockholm, 1959), 53. 

125 Peter Englund, "Vasabarnens uppfostran", i Kungliga barn i tid och rum, red. Marianne 

von Baumgarten-Lindberg, m.fl. (Stockholm, 1989), 44; Skuncke (1993), 39 ff. 

126 Kromnow (1985), 99; idem, "Maria Eleonora", 156. Att Kristina genom en dålig uppfost

ran medvetet skulle ha förytligats var också en beskyllning som framkom i den så kallade 

Messeniusaffären. Wetterberg (2002), del II, 925^ 

127 En förklaring till Karl XI:s klena studieresultat kan ha varit dyslexi, en annan är att hans 

mor, för att stärka sonens fysik, prioriterade kroppsövningar och utomhusaktiviteter 

framför bokliga studier. Se vidare Arne Losman, "Tre Karlars studier", i Tre Karlar: Karl 

X Gustav, Karl XI, Karl XII, red. Gudrun Ekstrand (Stockholm, 1984), 18; En internatio

nell parallell utgör anklagelserna mot Katarina av Medici. Se Crawford (2000) och Del I 

i föreliggande avhandling. 

128 Se till exempel Johannesson (1997), 311; Englund (1989), 4off; Skuncke (1993), 37. 

129 Den ärftliga monarkin hade alltsedan 1000-talet sanktionerats i den kanoniska rätten. Kris

tin Drar, Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd: Medeltidens 

jursteideal i svenskt hög- och senmedeltida källmaterial (Stockholm, 1980), 9of; Sten Lind

roth, Svensk Lärdomshistoria: Medeltiden Reformationstiden, 98-102; Bergner (1997), 7iff. 

130 Erasmus Roterodamus (1997), 4f. Om Erasmus betydelse se också Born (1936), 26-30. 

131 Se till exempel Skinner (1978), 2i3ff, 223, 24of; Johannesson (1997), 3i2f. 

132 Johannesson (1997), 311; Stadin (1997) b, 228ff; H. Lindberg (1992), 236f. 

133 Det är ett budskap som genomsyrar furstespeglar från tiden. Se till exempel Erasmus Ro

terodamus (1721), 5if, 79f; Jakob VI (1616), 51; Laurentius Paulinus Gothus (1628), 148-157. 

Se också diskussionen om Kristinas uppfostran i SRP, vol. VI1636 (Stockholm, 1891), 582f. 

134 Johannesson (1998), 12, 17-22. Frasen härrör från den romerske poeten Claudianus och 

lyder på latin "Componitur orbis regis ad exemplum". 

135 Sidén (2001), 116-123. 

136 Sidén (2001), ii5ff. 

137 Hansson (1993), 183-186. 

138 Hansson (1993), 63 ff, i86f. 

139 Hansson (1993), i8f, 179-185. Sönernas utbildning organiserades tidigt och leddes av an

ställda informatorer. Döttrarnas utbildning skedde i hemmet och var till stora delar fråga 

om självstudier som ibland fick stå tillbaka för visiter och resor. Sönerna läste vid univer

sitet och riddarakademier medan döttrarna praktiserade sina studier i sällskapslivet. De 

hade inte heller samma ämnesbredd som sina bröder. 

140 Hansson (1993), 13. 

141 SRP, vol. VII 1637-1639 (Stockholm, 1895), 442. 

181 



KARIN TEGENBORG FALKDALEN 

142 Stiernman (1728-1743), vol. II, 926-929. 

143 Man ville till exempel undvika att drottningen kom i kontakt med den katolska och kal-

vinska läran. Stiernman (1728-1743), vol. II, 928. Religionens betydelse i Kristinas utbild

ning framkommer också i den instruktion som utfärdades för Johannes Matthiae. 

"Instruktion för Johannes Matthiae", G171 a, UUB. En kopia av instruktionen finns i Jo

hannes Matthiae "Minnesbok", RA. Det kan ses mot bakgrund av att reformationen var 

en utdragen process som sträckte sig över samtliga regenter av Vasaätten. Se vidare Mag

nus Nyman, Förlorarnas historia: Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kris

tina (Uppsala, 1997). 

144 Stiernman (1728-1743), vol. II, 927. 

145 Stiernman (1728-1743), vol. II, 927. 

146 Brev från Carl Carlsson Gyllenhielm till pfalzgreve Johan Kasimir och Katarina av Pfalz, 

15/2, 9/4 1636, Stegeborgssamlingen E 32, RA. 

147 Redogörelsen för Kristinas studier är baserad på Johannes Matthiae, Drottning Kristinas 

brevkonceptbok, N 183, UUB; M.L. Clarke, "The Making of a Queen: The Education of 

Christina of Sweden", History Today 28 (1978), 228-235. 

148 Bland annat studerade Kristina bibliska ordspråk och Davids psalmer. Hon undervisades 

i de heliga berättelserna hämtade ur Moseböckerna och Lutherska katekesen på både 

svenska och latin. Johannes Matthiae, Drottning Kristinas brevkonceptbok, N 183, UUB; 

Clarke (1978), 228-235. 

149 Stiernman (1728-1743), vol. II, 926-929; "Instruktion för Johannes Matthiae", G 171 a, UUB. 

150 Stiernman (1728-1743), vol. II, 928. 

151 Christina (1959), 60; Clarke (1978), 233; Englund (1989), 48. 

152 Johannes Matthiae, Drottning Kristinas brevkonceptbok, N 183, UUB. 

153 Clarke (1978), 235; Johannesson (1997), 3i2ff; Lindberg (2001), 9iff. 

154 Clarke (1978), 233. Kristina hade också fått Tacitus i gåva av Axel Oxenstierna, AOSB, Se

nare afdelningen Tredje bandet: Gabriel Gustafson Oxenstiernas bref 1611-1640. 2 Per Brahes 

bref 1633-1651 (Stockholm, 1890), 448; Om Tacitus betydelse i Kristinas samtid se Lind

berg (2001). 

155 Citerat från Lindberg (2001), 90. 

156 Se till exempel Johannesson (1997), 3i2ff; Lindberg (2001), 9iff. 

157 Johannes Matthiae, Drottning Kristinas brevkonceptbok, N 183, UUB; Clarke (1978), 233. 

158 Johan Skytte, Een kort undervijsning, uthi hvad konster och dygder een furstelighperson, skal 

sigh öfiua och brukay then ther tänker medh tiden lycksalige regera land och rijke, stält til then 

höghborne furste och herre xxx Herr Gustaf Adolph... af : Hans furstlN.Praeceptore. (1604), 

ny uppl. (Stockholm, 1770), 14. 

159 Ar 1639 reciterade Kristina till exempel Catos tal till senaten medan kusinen läste upp Ce-

asars tal. Johannes Matthiae, Drottning Kristinas brevkonceptbok, N 183; Clarke (1978), 

230, 235. 
160 Kurt Johannesson, "Gustav II Adolf som retoriker", i Gustav Adolf 550 ar efter Lützen, red. 

Gudrun Ekstrand & Katarina af Sillén (Stockholm, 1982), 13 -16. 

161 Lindroth, Stormaktstiden, i68f. 

162 Även i instruktioner för Karl XII:s uppfostran framhölls geografiämnets vikt. Geografi

studierna skulle ge prinsen kunskap om såväl det egna riket som andra länder. Instruktion 
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för Erik Lindschöld, D731, tes XV, KB; Johannes Matthiae, Drottning Kristinas brevkon-

ceptbok, N 183, UUB; Skytte (1770), 2if 

163 Enligt den franske ambassadören Chanut och den spanske ambassadören ska drottningen 

ha kunnat flamländska, finska, danska och även kunskaper i arabiska och hebreiska, Clar

ke (1978), 232. 

164 Diskussionen hämtad från SRP, vol. IX 1642, 5-8. Rådet beslutade därför att Kristina 

skulle börja närvara i rådet när viktigare frågor avhandlas. Hennes deltagande i rådet fick 

dock inte inkräkta på hennes studier. Citatet från sid 5. 

165 Fraser (1999), 209; Levin (1996), 135F. 

166 Englund (1989), 48; Hansson (1993), i8iff, 209. 

167 Skuncke (1993), 35-39. 
168 Redogörelsen för furstars uppfostran under tidigmodern tid är baserad på Johannesson 

(1969-70), 14-20; Ingvar Andersson, Erik XIV (1963) ny uppl. (Stockholm, 1993), 14-21; 

Losman (1984), 10-25; Englund (1989), 40-50. Instruktionen för Kristinas uppfostran har 

sin motsvarighet i hur Eriks omgivning skulle övervaka hans uppförande. Allt Erik gjorde 

skulle iakttas. Sina måltider intog han tillsammans med en tuktomästare och under mål

tiderna lästes sedelärande berättelser. Hans uppvaktning skulle bestå av jämnåriga adels

män. Prinsen skulle lära sig att uppträda värdigt, stillsamt, belevat, han skulle i sitt 

uppförande praktisera dygden. Flera av de böcker som Erik studerade återkommer hundra 

år senare i Kristinas undervisning. 

169 Skuncke (1993), 39ff; Kristinas guvernörer var riksrådet Axel Banér och hovmannen Gus

tav Horn och hennes informator var hovpredikanten Johannes Matthiae. Christina 

(1959), 57. Karl XI:s lärare var humanisten Edmund Gripenhielm och hans guvernör var 

riksrådet Krister Horn. Karl XII:s lärare var Andreas Nordenhielm och guvernören var 

Erik Lindschöld. Losman (1984), 16-20. Ett annat exempel på den vikt som tillmättes en 

tronföljares uppfostran var hur Gustav Vasa, på rekommendation av Martin Luther och 

Philip Melanchton, anställde Georg Norman som lärare för sina söner. Denne författade 

år 1539 en instruktion för deras uppfostran. Andersson (1993), 14-20; Englund (1989), 40-

47; Johannesson (1969-70), 14-20. Gustav II Adolf hade år 1602 fatt den lärde Johan 

Skytte till lärare, Erland Sellberg, "Vår förste utbildningspolitiker: En viktig del av Johan 

Skyttes politiska insats", i 1600-talets ansikte, red. Sten-Åke Nilsson & Margareta Ramsay 

(Nyhamnsläge, 1997), 338f. 

170 Andersson (1993), 17; Englund (1989), 44f, 48. 

171 Ogier (1978), 34-37. 

172 Hansson (1993), 27f. 

173 SRP, vol. VIII 1640,1641 (Stockholm, 1898), 126. 

174 SRP, vol. VIII 1640,1641 (Stockholm, 1898), 432. 

175 AOSB, Senare afdelningen Tredje bandet: Gabriel Gustaftson Oxenstiernas bref 1611-1640. 2 

Per Brahes bref1633-1651 Senare afdelningen Tredje bandet (Stockholm, 1890), 398. 

176 Hansson (1993); 183F; Clarke (1978), 228; Siden (2001), 115-119. 

177 Lindberg (1997), 17. 

178 Christina (1959), 58. 

179 Se till exempel Haettner Aurelius (1995), 39; Nilsson (1995), 15. 

180 SRP, vol. IX 1642 (Stockholm, 1902), 9 
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181 Rubriken hämtad från den franske ambassadörens Campredons iakttagelser. Malmström 

(1854). 5-

182 Se till exempel "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", 59, 61, 64^ 

D 351:4, KB; Holst (1956), 2i8fF. 

183 Redogörelsen för Ulrika Eleonoras utbildning bygger på Holst (1956), 35-38; Grauers (1970), 

141-144. Grauers uppmärksammar i första hand Hedvig Sofias utbildning men då det finns 

flera gemensamma beröringspunkter mellan prinsessorna menar jag att Grauers uppgifter 

om Hedvig Sofia även är tillämpliga i diskussionen om Ulrika Eleonoras uppfostran. 

184 Losman (1984), 20. 

185 Coelestin Friedrich Gutermuth, Christlicher Fürsten-Lehre: Erster Theil; welcher anleitung 

gibet und zeiget, wie nicht allein grosser Herren Kinder, sondern auch andere junge Leute zum 

thätigen Christenthum ... können ...angewiesen werden. : Auff... der... Königin ... Hedewig 

Eleonora... Unkosten zum druck befordert, nach vorhergegangener Censur und Approbation 

der beyden theologischen Facultäten in Upsal und Greiffiwald (Stockholm, 1698): Det före

faller han också ha lyckats med. Jesper Svedberg konstaterar i efterordet till Christlicher 

Fürstenlehre att han med nöje läst Gutermuths verk och också sett hur väl prinsessorna 

tillägnat sig den kristna läran. De hade lärt sig vilka seder som var behagliga respektive 

misshagliga för Gud, sådana det fanns i överflöd av vid ett kungligt hov. Han skriver för 

den teologiska fakultetens vägnar och utlåtandet är daterat den 17 juni 1698. 

186 Grauers (1970), 143. 

187 Bark (1914-1915), vol. II, 171; Se också Holst (1956), 6off. 

188 "elle a été élevée sans aucune connaissance des affaires d'état", Malmström (1854), 5. 

189 Exempel på lärda kvinnor är Aurora von Königsmarck och Sophia Elisabeth Brenner. Si-

dén (2001), 117; Hansson (1993), 10. 

190 Citatet är hämtat ur Hanssons översättning av Johan Rosenhanes instruktion över dotterns 

uppfostran. Dottern skulle lära sig att läsa, skriva, räkna, brodera, teckna och att föra sig 

behagfullt. Hon skulle framförallt vara lydig, blygsam, älskvärd och förnöjsam. Däremot 

var det mindre viktigt att hon lärde sig att musicera då det enbart var att betrakta som en 

förströelse. Johan Rosenhane var för övrigt bror till Beata Rosenhane. Hansson (1993), 6if. 

191 J. Trotti de La Chètardie, Instruction pour une jeune princesse, ou l'idee d'une honneste fem

me: Underwisning för en ung printzesza, eller et dygd-förnämt fruentimbers afbild (Stock

holm, 1699), 3, 2lff, 25ff. 

192 Schwoerer (1989)'.4, 729. Schwoerer menar att Marias bristfälliga utbildning är ett utslag 

av kvaliteten på kvinnors utbildning blivit sämre under 1600 talets lopp. Det är en liknan

de utveckling som Hansson uppmärksammar i sin studie. Hansson (1993), 6if. 

193 Englund (1989), 42. 

194 Utdrag ur ett brev från den kvinnliga regenten Maria av Ungern till sin bror den tyskro

merske kejsaren Karl V. I brevet uttrycker hon sin önskan om att dra sig tillbaka som re

gent över Spanska Nederländerna. Brevet är citerat från Jansen (2002), 102. 

195 För Elisabeth I som amason se till exempel Winfried Schleiner, "Divina Virago: Queen 

Elizabeth as an Amazon", Studies in philology 75 (i978):2, 168, 180. Han menar att ama-

sonmotivet särskilt kom till uttryck i samband med den spanska armadan; Villeponteaux 

(1998), 2i2f. För Kristina som amason se Kajanto (1993), 57, 96f. 

196 Kajanto (1993), 96f. 

197 Richards (1997) a, io8ff; Villeponteaux (1998), 213fr, 217; se vidare Del II. 
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198 För en bred diskussion i tid och rum om kvinnliga ledare och krig hänvisas till Fraser 

(1999). För en diskussion om kvinnliga monarker och krig under Kristinas tid se Öster-

berg (1997) c, 334. 

199 Cosandey (1997), 817 not 55; Shephard (1994), 168. 

200 Kléber-Monod (1999), i8f; Walker, Dickerman (1998), 257^ 275; Karlsson (1999), i2off. 

201 Levin (1996), 138fr. För bilden av Gustav II Adolf som tapper hjältekung se till exempel 

Gustafsson (1956), 97ft 137-145; Johan Nordström, Deyverbornes ö: Sextonhundratalsstu-

dier (Stockholm, 1934); Johannesson (1982), 25-29. 

202 "Om Krigsmäns pligter", i Konung Gustaf II Adolfi skrifter / [utg. av C. G. Styffe] (Stock

holm, 1861), 63f. 

203 Författarna uppmanar dock kungen att inte i onödan utsätta sig för fara. Se till exempel 

Ulfsparre (1620), § 100,115,116,131, samt kapitel XIV. Laurentius Paulinus för ett liknan

de resonemang. Han menar att det är bra att fursten är närvarande på slagfältet men av

råder fursten från att delta personligen i striderna. Han kunde dock tänka sig ett undantag 

om soldaterna var missmodiga. Då var det bättre att fursten "i eghen Person woro tilstä-

des/bådhe til at alla saker sielff anordna/ så och gifïwa Krigzfolcket modh och anseende". 

Laurentius Paulinus (1629), 3i8f. Citatet från sid 319; Jakob VI har en liknande uppfatt

ning. Han uppmanar sonen att inte starta krig i onödan, men inte heller att vara för snar 

med att skapa fred utan tillräckligt förmånliga villkor. Sonen uppmanas att vara närvaran

de på slagfältet, och på så vis skaffa sig "ett manneligit och ridderligit namn" men samti

digt akta sitt liv. Jakob VI (1616), 35; Isogaeus ansluter sig till uppfattningen att en kung 

ingjuter mod hos sina soldater och menar att kungens närvaro är särskilt viktig på slagfäl

tet. Dessutom går det lättare att fatta snabba beslut då generalerna inte behöver vänta på 

kungens order. Isogaeus (1714), 457f. 

204 Persson (1999). 

205 Lindegren (1995), 4if. 

206 För en jämförelse av hur Karl XII och den samtide danske monarken Frederik IV fram

ställdes se Ericsson (1994); Olin (2000), ii7f. 

207 Englund (1989), 42, 47. 

208 Skytte (1770), 29; Se också Laurentius Paulinus (1628), 273. 

209 Losman (1984), 19-23. 

210 Instruktion för Erik Lindschöld § 17, D 731, KB. 

211 Karlsson (1999), i2off; Mikael Karlsson, "Den manlige karolinen: Manlighetsidealet i den 

karolinska armén", Karolinska förbundet årsbok (2000), 203ff. 

212 Mest skadligt för bilden av Henrik III var hans bristande mod och vilja att delta i krig. 

Andra faktorer som bidrog till att Henrik III uppfattades som omanlig och vek var bland 

annat hans obeslutsamhet, att han stod under sin mors inflytande, att han var nyckfull, 

passiv, klädde sig extravagant och intresserade sig för poesi hellre än vapenlekar. Dessa an

fördes som exempel på bristande omdöme och förnuft och ovärdiga en monark. Walker, 

Dickerman (1998); Ett exempel på en annan kung som beskrevs som feg för att denne inte 

gick ut i strid för protestantismens sak var den engelske kungen Jakob I (VI), Kléber-Mo

nod (1999), 69. 
213 Lehfeldt (2000), 32ff. 

214 Levin (1996), 76; Karlsson (1999), I2if; Lindegren (1995), 4if. 

215 BrP, del I 1719-1720 (1720), 464. 
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216 Stiernman (1728-1743), vol. II, 928. 

217 Christina (1959), 59. 

218 Christina (1959), 59. 

219 Fraser (1999), i2f, 331. Fraser menar att berättelserna om "pojk-flickorna" har det gemen

samt att omgivningen var omedveten om deras framtid som "krigardrottningar". I sin 

självbiografi framhåller Kristina dessutom sin avsky för traditionella kvinnosysslor. Se till 

exempel Christina (1959), 58. 

220 Christina (1959), 28f. Citatet sid 29. 

221 Se till exempel brev från Kristina till Pater Hacki, 31/8 1669, Montpelliersamlingen, vol. 

IX H258, RA; Instruktion för Pater Hacki. 10/10 1668, Azzolinosamlingen K422. Även 

kardinal Azzolino menar att Kristina kunde leda en armé. Förutom hertigen av Condé 

fanns det ingen som överträffade Kristinas mod och "krigiska sinnelag". Carl Bildt, Chris

tine de Suède et le Cardinal Azzolino: Lettres inédites (1666-1668) Avec une introduction et des 

notes (Paris, 1899), 453-
222 Brevet är författat år 1668 och är utgivet i Christina, Brev från sex decennier: Urval och över

sättning av Sven Stolpe (i960), andra uppl. (Stockholm, 1966), 64. 

223 Levin (1996), 139ft Fraser (i999)> 2.iof. 

224 Shephard (1994), 168. 

225 Levin (1996), 140. För att göra anspråk på att hon var i besittning av manligt mod jämför

de sig Elisabeth med samtida manliga monarker. Fraser (1999), 213. 

226 Fraser (1999), 12. 

227 Levin (1996), 143f. 

228 Citatet och resonemanget från Levin (1996), 144. Se också Fraser (1999), 220-224. 

229 Levin (1996), 139,145; Fraser (1999), 2iof. 

230 Fraser (1999), 12, 213. 

231 Kajanto (1993), 47ff, 98f. För framställningen av Kristina som både fredlig och krigisk, se 

också Gustafsson (1956), 156-171. Fraser menar att moderskap och krig av tradition ansågs 

oförenliga, däremot kunde moderskapsmetaforen användas för att mjuka upp krigets realite

ter. Drottningen kunde framställas som en mor som försvarar sina barn. Fraser (1999), 332ff. 

232 SRP, vol. XV. 1651-1653 (Stockholm, 1920), 83. Rådet svarade Kristina och menade att 

hon var " qvalificerat mehr ähn nogon qvinnespersohn." Här görs alltså på nytt en åtskill

nad mellan Kristina och kvinnor i allmänhet. Ibid., 85. 

233 SRP, vol. XIV 1650, 307. 

234 SRAP, del 11719-1720 (1720), 55; BrP, del 11719-1720 (1720), 338ft 455F. Liknande tankar 

hade framförts i februari året innan. Se till exempel BrP, del 11719-1720 (1719), 42fft 213fr. 

235 SRAP, del 11719-1720 (1720), 55. 

236 SRAP, del 11719-1720 (1720), 79ft 86fft BrP, del 11719-1720 (1720), 463fr. 

237 SRAP, del 11719-1720 (1720), 55fft BrP, del 11719-1720 (1720), 338f. 

238 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", 58, D 351:4, KB. 

239 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", 54ft D 351:4, KB. 

240 Reinhold Gustaf Modée, Then stormäktigsta drottnings och frus, drottning Vlricae Eleonorae 

Sweriges Göthes och Wendes &c. &c.drottnings landt-grefwinnas til Heszen, förstinnas til 

Hirschfeldt, grefuuinnas till Catzen-Ellenbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda och Schaumburg 

&c. &c. : personalier, upläsne tå högstsal. hennes kongl. maj:ts lekamen : uti thes hwilorum 

186 



DELHI I NOTER 

nedsattes uti kongl. Riddareholms kyrkan i Stockholm then i. decembris 1742. Tryckte uti thet 

kongl tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma (Stockholm, 1742), 16. 

241 Schwoerer (1989), 727^ 

242 Bowers (1996), 73-89. Bowers konstaterar att drottningens ställning inledningsvis stärktes 

av kriget. Men då hon själv inte närvarade på slagfälten minskade hennes makt och auk

toritet i motsvarande grad; Fraser (1999), 24f; 227. 

243 Levin (1996), 145; Hackett (1996), i68ff; Cowen Orlin (1995), 91F; Nilsson (1973), 98,146t 

244 Carl Rudenschöld, Swea-rikes underdånige fagnad wid hennes kongl. maj:ts wår stormäch-

tigst allernådigste drottnings Ulricae Eleonorae Swerges, Göthes och Wende &c. &c. &c. drott

nings högtidelige krönings-fest som skedde i Upsala den 17. martii ijip (Stockholm, 1719). 

245 Johan Olof Rudbeck, Då hieltinnan i Norden, deyfwerbornas dråpeliga drottning Ulrica Ele

onora sin jordiska krona i den himmelska fôr-bytte den 24. nov. 1741 (Stockholm, 1741), 13. 

246 Carl Serlachius, Dråtte-skald den stormächtigste furstinna och fru, fru Ulrica Eleonora, Swe-

riges, Giöthes och Wändes dråttning &c. &c. &c. alles wår allernådigste landsens moder til 

allerdiupeste undersåtelig heder och tro-hiertelig lyck-önskning wid: hennes kongl. may.tts ny-

liga regements anträde, som den 17. martii år 1719. medelst allmännelig kröningz högtidelighet 

i Upsala skedde, den 17. der på följande aprilis i Götheborg, uti en anseenlig och folckrijk ortens 

inwånarers och: inwånerinnors wider-waro och åhörande, på kongl.gymnasium dersammastä-

des framröstad och qwadder af Carl Serlachius. Tryckt hos Zacharias Hagemann (Göteborg, 

1719), 51. 
247 Sophia Elisabet Brenner, Underdånig fagnad, framstält då hennes kongl. maij:t wår allernå

digste drottning, Ulrica Eleonora, kröntes uti Upsala stad den 17. martii, anno 171p. Af Sophia 

Elisabet Brenner en bedröfwad änkia. Stockholm, tryckt hos kongl. may.ts : antiq. archiv. bok-

tr. Joh. L. Horn (Stockholm, 1719), 4; Nilsson (1973), i47f. 

248 Nilsson (1973), 48, 98, i46f, 223. Nilsson uppmärksammar också att till exempel Sophia 

Elisabet Brenner och Hedvig Charlotta Nordenflycht tolkade den kvinnliga känsligheten 

olika. Brenner menade att den helst borde undertryckas och det för att kvinnan på grund 

av sin känslighet skulle bli beskylld för att sakna förstånd och dygd. Kvinnan skulle därför 

kombinera sin kvinnliga, veka sida med "motståndskraft". Nordenflycht å sin sida betrak

tade den kvinnliga känsligheten som en positiv egenskap. 

249 Den siste svenske kung som personligen deltagit och lett trupper i strid torde vara Karl 

XIV Johan, men då som kronprins. Den siste engelske kung som ledde trupperna i strid 

var George II (1727-1760). Fraser (1999), 24f. 

250 "Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", i22f, D 351:4, KB. 

251 Jonas Lilieqvist, "Från niding till sprätt", i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, 

red. Anne Marie Berggren (Uppsala, 1999), 82-85. 

252 Diskussionen om äktenskapets betydelse för en kunglig dynasti är inspirerat av Cosandey 

(2000), 71-79. 

253 Den svenska översättningen av versen är citerad från Lindberg (1997), 11. 

254 Han hade först tänkt att gifta sig med Ebba Brahe men det var något som hans mor satte 

stopp för. Kristina av Holstein-Gottorp ansåg att ett furstligt äktenskap skulle stärka so

nens ställning medan ett äktenskap med en adelsdam bara skulle orsaka avundsjuka och 

splittring. Se till exempel Lundström (1999), 43f. 

255 Se också Del I i föreliggande avhandling. Minimikravet för att räknas som kunglig var att 

man hade minst 16 kungliga anor. Det var därför vanligt att kungliga personer lät sam
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manställa kungliga anträd, där de placerades i ett sammanhang av sina kungliga släktingar. 

Till exempel lät Gustav Vasa beställa stamträd som bevisade att han hade trettiotvå kung

liga anor. Johannesson (1980), 238; Karl Erik Steneberg, "Två porträttmålningar", i Gus

tav Vasa minnen, red. Heribert Seitz (Stockholm, 1938); idem, Vasarenässansens 

porträttkonst (Stockholm, 1935), 19-30. 

256 SRP, vol. XII 1647,1648 (Stockholm, 1909), 84. 

257 Se till exempel Jordan (1987), 426t 

258 Om maktkampen om Kristinas giftermål, se bland annat AOSB, Senare afdelningen Femte 

bandet Jakob de la Gardies bref 1611—1650 (Stockholm, 1893), 5i8f, 534. Exempel på friare var 

Fredrik Vilhelm, blivande kurfurste av Brandenburg, som Kristinas far hade inlett äkten

skapsförhandlingar med. Den danske kungen, Kristian IV, framförde äktenskapsanbud för 

sina söners räkning. Den engelske kungen föreslog ett äktenskap med pfalzgreven Karl 

Ludvig. Det kom också propåer från de polska Vasarna, Vladislaus och Johan Kasimir som 

var söner till Sigismund Vasa och därför innehade därför tronanspråk på den svenska kro

nan. Se till exempel HSH, vol. XXV, 148-151,176-195; vol. XXXVIII, 423-429. 

259 I debatten om Kristinas äktenskap framträder också motsättningarna mellan de två grup

peringarna, den Oxenstiernska och den pfalzgrevliga familjen. Bland annat Karl Gustav 

anklagade rikskanslern för att ha motarbetat ett giftermål mellan honom och Kristina. 

Det gick också rykten om att Axel Oxenstierna och Jacob de la Gardie gärna såg en äk

tenskapsallians mellan någon av sina söner och Kristina. Weibull (1966), 11; Wetterberg 

(2002), del II, 833f. 

260 Weibull (1966), i3ff. 

261 Weibull (1966), 16, 24; Wetterberg (2002), del II, 845. 

262 Se till exempel Hopkins (1991), 11; Levin (1996), 89. Maria Theresia av Österrike konsta

terar att döttrarnas position skulle stärkas av att de födde manliga tronarvingar. Kovåcs 

(1986), 53, 72f. 
263 Ett remarcabelt Bref, N 248, UUB. Brevet finns i flera versioner, bland annat i Engeström-

ska samlingen, B. I.2.11, KB. Troligtvis är det Karl Karlsson Gyllenhielm som skrivit breven. 

Drottningen kritiseras för att hon ännu inte gift sig och på så vis tryggat en ärftlig tronföljd. 

Samma budskap återkommer också i det brev som Gyllenhielm skrev direkt till Kristina. I 

detta rekommenderas drottningen bland annat att ändra tronföljden "inn på wissa linier 

och familjer" om hon skulle förbli ogift, "Karl Karlsson Gyllenhielms betänkande till D:r 

Kristina rör. åtskilliga punkter 1644", Skrivelser till konungen Kristina och förmyndarreger

ingen för henne 1633-1654 vol. 2, RA. För diskussion av författarfrågan till de olika brev som 

behandlade giftermålsfrågan se vidare Erik Granstedt, "Carl Carlsson Gyllenhielm och 

Vasa-huset", Personhistorisk tidskrift 42 (1943). Hennes gamla lärare Johannes Matthiae me

nade att arvföreningens bestämmelser var klara och entydiga. Enligt dessa var Kristina 

tvungen att gifta sig då arvföreningarna talar om "at konungar motte vara och opväckas af 

Gustavi familia". Borgerskapet ansåg att man haft det bra under "den Gustaviske familie" 

och därför önskade man sig "erfvinge och regenter uthsprungne af then kongl.Gustavianis-

ke familien och blodet". SRP, vol. XIII 1649 (Stockholm, 1912), 365fr. 

264 Resonemanget om Kristina är inspirerat av Levin (1996), 89. Hon menar att önskemålet 

om en manlig tronföljare och manlig tronföljd var en av bevekelsegrunderna för alla på

tryckningar om att Elisabeth I skulle gifta sig. 

265 SRP, vol. XII 1647,1648 (Stockholm, 1909), 86. 
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266 Leif Åslund, "Pro et contra och consultano i 1600-talets svenska riksråd (1626-1658)", 

Samlaren 110 (1989), 8,18. 

267 Redogörelsen för debatten i utskottet år 1647 är hämtad från SRP, vol. XII 1647, 1648 

(Stockholm, 1909), 84-88. Denna diskussion har också tidigare uppmärksammats av 

bland andra Börresen (1997), 36; Weibull (1966), iffi Åslund (1989), i8ff. 

268 SRP, vol. XII 1647, ^48 (Stockholm, 1909), 86. 

269 SRP, vol. XII 1647, ^48 (Stockholm, 1909), 85. 

270 SRP, vol. XII 1647, ^48 (Stockholm, 1909), 85. 

271 Även Nilsson gör en koppling till Jean Bodins politiska tänkande. Nilsson (1973), nof; 

idem, "Kristina om kvinnokönet 'Att vara av kvinnligt kön är ett stort hinder", i9f. 

272 SRP, vol. XII 1647, ^48 (Stockholm, 1909), 85. 

273 Ett exempel utgör de förhandlingar som fördes om ett giftermål mellan Kristina och Fred

rik Vilhelm av Brandenburg. Viktiga frågor som måste lösas och regleras var religionsfrå

gan, förhållandet mellan de två rikena samt hur makten skulle fördelas mellan Kristina 

och hennes make. Det brandenburgska frieriet diskuteras bland annat i HSH, vol. XXV, 

148-151; SRP, vol. III 1633 (Stockholm, 1885), yyff. Om rädslan för att Sverige med Fredrik 

av Hessen-Kassel på tronen skulle komma under utländskt inflytande se till exempel BrP, 

del 11719-1720 (1719), 42ff. 

274 AOSB, Förra avdelningen Femtonde bandet Brev 1636 (Stockholm, 1956), 260; Richards 

(1997) b, 907. 
275 HSH, vol. XXXVIII, 423-426. Citatet från sid 426. 

276 AOSB, Senare afdelningen Första bandet K: Gustaf II Adolfi bref och instruktioner (Stock

holm, 1888), 765fr. Citatet från sid 767. 

277 Wetterberg (2002), del II, 84if. 

278 SRP, vol. XII 1647,1648, 86. Ärkebiskopen menade dock att det viktigaste var att Kristinas 

giftermål med en trosfrände både stärkte den rätta tron och tryggade tronföljden. Det upp

vägde eventuella nackdelar med hennes giftermål. Riksdrotsen lät sig dock inte övertygas 

och hänvisade till den ovanliga situationen med en kvinnlig monark som skulle gifta sig. 

279 SRP, vol. XII 1647,1648 (Stockholm, 1909), 86. 

280 SRP, vol. XII 1647, 1648 (Stockholm, 1909), 86. 

281 Levin (1996), 122. Levin uppmärksammar hur drottningens ambassadör kunde avvisa ett 

frieri genom att hänvisa till att drottningens "individuella kropp" var positiv men att hen

nes "politiska kropp" var tvungen att ta hänsyn till undersåtarnas känslor. 

282 Bondeståndet hade redan vid 1633 års riksdag framfört önskemål om att Kristinas man 

skulle vara inhemsk. En inhemsk man ansågs vara insatt i svenska seder och bruk och där

för till skillnad från en utländsk furste medveten om allmogens ställning. Wetterberg 

(2002), del II, 842. 

283 SRP, vol. XII 1647, ^48 (Stockholm, 1909), 87. 

284 Det var bland annat ett skäl som anförts mot ett äktenskap med Fredrik Vilhelm av Bran

denburg. Hur skulle manliga Vasaättlingar reagera på att bli förbigångna av en utländsk 

furste? Rådet hänvisade till de bestämmelser som reglerar en Vasaprinsessas giftermål, där 

det uttryckligen står att en arvsberättigad prinsessa bör gifta sig med en inhemsk man eller 

Vasaättling. HSH, vol. XXV, 149ft AOSB, Förra avdelningen Femtonde bandet Brev 1636 

(Stockholm, 1956), 277. 
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285 För inlägg i frågan se till exempel Stolpe (1959), 66-83; Nilsson (1973), 103-118; Kjell Le-

keby, "Till frågan om drottning Kristinas konstitution och äktenskapsvägran", Lychnos: 

Årsbok fór idé- och lärdomshistoria (1987); Börresen (1997), 46; Österberg (1997) c 34if. 

286 Se också till exempel Nilsson (1973), io8ff; idem; "Kristina om kvinnokönet 'Att vara av 

kvinnligt kön är ett stort hinder", 19-22. En inspirationskälla för Kristinas vägran att ingå 

äktenskap är enligt Nilsson de franska preciösernas negativa uppfattning om äktenskapet; 

Börresen (1997), 46; Österberg (1997) c, 341F; Floren (1997), 3off. 

287 SRP, vol. XIII 1649 (Stockholm, 1912), 360. 

288 SRP, vol. XIV 1650 (Stockholm, 1916), 319. 

289 För Kristinas kandidatur till den polska tronen se också Åkerman (1991), 239-244. 

290 Kristina menar att det på grund av hennes ålder inte heller är några barn att vänta även 

om hon gifter sig. Hon anser att det är bättre att koncentrera sig på den tid som nu är 

istället för att oroa sig inför framtiden. Det gör polackerna enligt Kristina bäst genom att 

utse en duglig monark som kunde styra dem under några år. Se till exempel brev från Kris

tina till nuntien i Polen 31/8 1668, till pater Hacki 10/8 1668,15/61669. Pater Hacki skriver 

till Kristina att hennes vägran att gifta sig är ett stort problem för hennes kandidatur, då 

polackerna önskar en ny dynasti på tronen och en säkerställd tronföljd. Brev från Pater 

Hacki till Kristina, 27/7 1668, Montpelliersamlingen, vol. IX H258, RA; Bildt (1899). 

291 HSH, vol. XXV, 178. 

292 För stämningen inför riksdagen och händelsförloppet under 1650 års riksdag se Weibull 

(1966), 46-58; Wetterberg (2002), 915-923. 

293 Thanner (1953), i25f, 22if. 

294 Brev från Ulrika Eleonora till Fredrik I, 17/12 1718, Kungliga arkiv, Svenska drottningars 

arkiv, Drottning Ulrika Eleonora d.y. Dr Ulrika dy:s koncept till Fredrik av Hessen 1718-

1723, K 212, RA. 

295 Brev från Ulrika Eleonora till Fredrik I, 10/12 1718, Kungliga arkiv, Svenska drottningars 

arkiv, Drottning Ulrika Eleonora d.y. Dr Ulrika dy:s koncept till Fredrik av Hessen 1718-

1723, K 212, RA. 

296 Thanner (1953), 2i7f. 

297 För ständernas debatt om Ulrika Eleonoras förslag på samregering i februari 1719 se vidare 

Thanner (1953), 125fr, 226-240; Se också Holst som även diskuterar händelserna som leder 

fram till Ulrika Eleonoras abdikation år 1720. Holst (1956), i82f, 218-230. 

298 Se till exempel Hjärne (1929), i8of; Holst (1956), 23if. 

299 Citatet hämtat från brevet som finns i SRAP, del 11719-1720 (1720), 55. 

300 Se till exempel SRAP, del 11719-1720 (1719) 24-27; (1720) 56, 297ff; BrP, del 11719-1720 

(1719), 42ff, 2i3ff; Rådsprotokoll 27/2 1720, Rådsprotokoll jan-mars 1720, vol. 131, 423-

428, RA. Se också Thanner (1953), 125fr, 22if. 

301 Thanner (1953), 22if. 

302 I sitt brev förklarar Ulrika Eleonora att hon var ledsen över att man inte rätt hade förstått 

hennes förslag. Hon önskade inte annat än att regera på samma vis som "kung Vilhelm av 

England och hans drottning". Hon hoppas att Horn har en positiv inställning till frågan 

och att denne ska arbeta för att man behandlar frågan på ett förnuftigt sätt, så att den far 

"ett lyckligt slut". Brev från Ulrika Eleonora till Arvid Horn 28/2 1720, Arvid Horns arkiv 

E 4279, RA. Brevet fungerade som en bilaga till makens brev till Arvid Horn. Fredrik hän-
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visar i sitt brev till att Ulrika Eleonora närmare skulle förklara sig i det brev som bifogas 

hans eget. Brev från Fredrik I till Arvid Horn 28/2 1720, Arvid Horns arkiv E 4278, RA. 

303 BrP, del I 1719-1720 (1719), 42. Redaktören har till stycket fogat en not där denne med

delar att "läsningen av detta parti får anses vara osäker". Se sid 42, not 3. 

304 BrP, del 11719-1720 (1719), 42. 

305 Se till exempel, Bondeståndets riksdagsprotokoll (BdP): På riksgäldskontorets uppdrag Utgiv

na av Sten Landahl (Uppsala, 1939), del 1,1720-1727 (1720), 55fF; SRAP, del 11719-1720, 

(1719), 24-27; (1720), 297fr. 

306 Se till exempel "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", 70, 86, 89; 

"Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", i07f; "Trogne och wälmente tankar af 

en redel. undersåthe och patriot", i28f ; "Underskrefne oförgripelige tanckar som hemstäl

las Sweriges rjkes ständers wjdare om pröfwande", i55ff. Samtliga titlar återfinns i Anony

ma historiska skrifter: G.H. Stråles avskrift, D 351:4, KB. 

307 "Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", 108, D 351:4, KB. 

308 "Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", 117, D 351:4, KB. 

309 "Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", n8f, D 351:4, KB. 

310 "Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", ii7f, D 351:4, KB. 

311 Det har därför antagit att det var en av anledningarna till att Ulrika Eleonora endast ville 

dela makten och inte avsäga sig kronan till förmån för Fredrik. Hon var rädd för att maken 

helt ohämmat skulle börja umgås med mätresser. Thanner (1953), 22if; Holst (1956), 221. 

312 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", D 351:4, KB. De många av

skrifter som finns av tyder på att den var välkänd i samtiden. Thanner (1953), 243, 265^ 

Carlsson (1967), 15. Det är också intressant att författaren låter samtalet utspela sig just på 

ett kaffehus, vilket kan ses som en illustration av kaffehusens betydelse för en framväxande 

offentlighet. 

313 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", 55fr. Citat från sid 57, D 

351:4, KB. 

314 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", D 351:4, KB 85F. 

315 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", D 351:4, KB 6of, 68f. 

316 "Facta till revolutionshistorien under Konung Carl XII:s Regering m.m", HSH, vol.VII, 

283.Det är ursprungligen en politisk handskrift som senare har tryckts. Skriften är tillkom

men efter drottningens död någon gång mellan 1743 och 1751. 

317 "Facta till revolutionshistorien", 283f. Ulrika Eleonora och Fredrik hade också planer på 

att den svenska tronen skulle ärvas av en av Fredriks släktingar. Lagerroth (1966), 33f. 

318 "Facta till revolutionshistorien", 255. 

319 "Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", 115, D 351:4, KB. 

320 "Samtahl emellan en adelsman ifrån Småland och een biskop", 74, D 351:4, KB. 

321 "Samtahl emällan twänne härredags männ 1720", ii9f, D 351:4, KB. 

322 SRAP, del 11719-20 (1720), 7if. 

323 Holst (1956), 218-230. 

324 Doran (1996), 210-218. 

325 Ett exempel är hur Henrik VIII:s äktenskap med engelska adelsdamer gav upphov till di

verse gruppbildningar och fraktioner. Doran (1996), 215. 

326 Stadin (1997) a, 209ff. 

327 Richards (1997) b, 907. 
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328 Jordan (1987), 425, not 5. 

329 Jordan (1987), 427^ samt not 9. Bland annat fastslår kontraktet att det är Maria ensam som 

ska disponera över rikets inkomster. Filip får inte heller ha sina egna landsmän i sin tjänst, 

utan enbart infödda engelsmän. Han får också förbinda sig att han inte förändra engelska 

lagar och sedvänja. Han får inte medföra hustrun och gemensamma barn ut ur landet, så

vida hon inte själv är med på det. Filip kan inte heller göra några anspråk gällande på Eng

land om hustrun skulle avlida före honom. Han får inte heller avsöndra vare sig inkomster, 

land och rikets och drottningens privata juveler. I det kontrakt som slöts fastslås bland an

nat att Filip ska erhålla alla hustruns tidar, och att han ska vara henne behjälplig i regeran

det med undantag för lagstiftning, utdelande av rättigheter och privilegier. Det var också 

Maria Tudor som skulle inneha utnämningsrätt och rätten att dela ut gods och förläningar. 

330 Richards (1997) b, 903f. 

331 Forskning har på senare tid uppmärksammat att Maria Tudor försökte hålla isär rollerna. 

Hennes ställning som monark underströks i ceremonier och av att hennes tron var större 

än makens. Hon arbetade inte heller aktivt för att Filip skulle krönas till kung i England. 

Hon tilldelade honom inte heller något landområde där han skulle ha möjlighet att bygga 

upp en personlig maktbas. Doran (1996), 9. Det går att göra en intressant jämförelse med 

hennes mormor, Isabella av Kastilien som var gift med Ferdinand av Aragonien. Hennes 

ställning som monark i Kastilien underströks i det äktenskapskontrakt som tecknades inför 

bröllopet. Hon använde sig också av traditionellt manliga symboler i processioner, som till 

exempel ett svärd, för att understryka sin auktoritet som regerande drottning över Kastili

en. Samtidigt var hon noga med att inte överskrida gränserna för vad som ansågs passande 

uppträdande för en kvinna. Isabella framställdes som en ödmjuk, anspråkslös och dygdig 

hustru som i första hand tjänade sin man. Enligt Sharon Jansen utgjorde det grunden för 

hennes politiska framgång som regerande drottning. Jansen (2002), 2off. 

332 Richards (1997) b, 924. 

333 Se Schwoerer (1989), 728ff; Spellman (1995), 243-246. 

334 Schwoerer (1989), 728f. 

335 Det kan jämföras med bilden av Maria II som en dålig dotter som odlades av hennes poli

tiska motståndare. Se avsnittet "Sin fars dotter" i denna del. 

336 Se till exempel Olof Kolmodin, Swea och Götha rikens sista sorgefulla farwäl af sin huldesta 

drottning, then i lifitiden stormäcktigsta drottning och fru, drottning Ulrica Eleonora, Swerjes, 

Göthes och Wendes drottning, &c. dre. dre. landtgrefwinna til Heszen-Caszel, : &c. dre. dre. 

när hennes högstsal. majestäts andelös lekamen, med kongl. solennitet, i sin grafchor infördes, 

uti Riddarholms kyrckan i Stockholm, den 1 decembris år 1742 (Stockholm, 1742); Olov von 

Dalin, Sorge-sång öfwer den stora Sweriges drotning, Vlrica Eleonora, som lämnade sin jordis

ka krona den 24 novemb. 1741 (Stockholm, 1741); Olof Celsius, Tal wid hännes högstsalige 

majestets drottning Ulrica Eleonoras begrafning, hållit i Upsala academie (Uppsala, 1742). 

337 Se Carl Ernest Klein, Samtal emellan afledne deras kongl. majestäter, hennes maj:t drottning 

Ulrica Eleonora Sweriges, Göthes, och Wendes drottning &c.&c.&c.... som sidstledne d. 14 no-

vembr. här i Stockholm i herranom afiomnade; och desz fru moder, hennes : maj:t drottning 

Ulrica Eleonora Sweriges, Göthes och Wendes drottning dre. &c. &c hwilken högstsaligen afled 

d. 26. julii i6ç$. på Carlbergs slott; hwarutinnan bägge deras kongl. Majestäter hwarannan be

rätta den mycket märkwärdige historien : af deras lefiuerne. I unelerdånighet i pennan författat 
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af Carl Ernst Klein. (Stockholm, 1742), 76; Ett liknande budskap framförs av Modée 

(1742), 15fr. 

338 Klein (1742), 79ff. Citatet från sid 80. 

339 Klein (1742), 84ft; Citatet från sid 86; Modée (1742), 15fr, 19. 

340 Rudbeck (1741); Modée (1742), 15-19. 

341 Höög (i999)> 2I4-

342 Öhrberg (2001), 149 f. 

343 Stadin (1995), 119ft Litteraturvetaren Janne Lindqvist menar att kvinnor i slutet av 1600-

talet i högre grad i prisades för kristna dygder och beskrivs som undergivna sina män än i 

början av samma sekel där de framställdes som skickliga i sin gärning. Han kopplar det till 

framväxten av ett "svaghetsideal". Lindqvist (2002), 85F, i23f. 

344 Bowers (1996), 52f. 

345 Levin (1996), 76; Sidén (2001), 170. 

346 Levin (1996), 86f; idem, 'We shall never have a merry world while the Queene lyveth': 

Gender, Monarchy, and the Power of Seditious Words", i Dissing Elizabeth: Negative Re

presentations ofGloriana, red. Julia M.Walker (Durham, 1998). För olika förklaringar till 

att Elisabeth inte gifte sig se Doran (1996), 1-12. 

347 Syftet skulle ha varit att förhindra ett äktenskap mellan Kristina och pfalzgreven. Florén 

(1997), 3if. 

348 Haettner Aurelius (1996), i8if; idem, " Hur smädar man en mäktig kvinna?: Smädeskriften 

och drottning Kristina", i Italienska förbindelser, red. Birthe Sjöberg, m.fl, Absalon Skrifter 

utgivna vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund (Lund, 1997), 25-38. 

349 Ebbe Schön, "Drottningar i folktron", Drottningar: Kvinnlighet och makt Livrustkammaren 

ipçp-2000, red. AnneMarie Dahlberg (Stockholm, 1999), 2iff. 

350 Gynekologen Elis Essen-Möller karakteriserar både Kristina, Elisabeth I och Katarina den 

stora som hermafroditer då de uppträdde manligt och inte som kvinnor skulle göra. Även 

Kristinas negativa inställning till äktenskap var ett uttryck för att hon var hermafrodit. År 

1965 genomför Carl Herman Hjortsjö en undersökning av Kristinas kvarlevor, där hennes 

skelett och bäckenben fotograferas ur en mängd vinklar. Utifrån detta kan i alla fall Hjort

sjö avfärda hermafroditteorin. Se vidare Eva Borgström, "Drottning Kristina och herma

froditens tankefigur", i Varför grävde man upp drottning Kristina: Kvinnobilder i olika tider 

och kulturer y red. Eva Löfquist (Göteborg, 1997), 41-78. Antologin ingår i skriftserien för 

forskningsprogrammet Kvinnligt-Manligt. 

351 På franska lyder sentensen: "Il doit aussi être, un patriot sincère, qu'il aime, sa patrie, La 

Suede, et son Maître, et sa Maîtresse même, quand La Providence montre, par le tems, et 

La droiture naturelle, que la quenouille, s' en, doit melier, aux affaires; de sorte, qu'il, ne 

considère, pas moins le tems et son âge: mais plustôt, les mérites, et dignitées Royalles, 

qu'Elle possède, dans ses Biens et Domaines héréditaires". Kungliga arkiv: Svenska drott

ningars arkiv, Drottning Ulrika Eleonora d.y. Egenhändiga memorial, anföranden, religi

ösa, litterära anteckningar mm. K 205, Riksarkivet. 

352 Thanner (1954). 

353 Se vidare diskussionen i "Kvinnliga monarker och trontillträde" i föreliggande avhandling. 

354 På franska lyder sentensen " à cela doit il rendre, cette satisfaction å La Reine, que ce 

Royaume, se change en Héréditaire, et non, pas Electif, au deux sexces comme auparavant, 

car on, ne saurait exprimer, quel préjudicat, ça produit à quelle posteritée, qui peutétre, ou 
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vénir Kungliga arkiv, Svenska drottningars arkiv, Drottning Ulrika Eleonora d.y. 

Egenhändiga memorial, anföranden, religiösa, litterära anteckningar mm. K 205, RA. 

355 Holst (1953), 148-151. 

356 Fant, (1802), 47. 

357 Fant (1802), 45. Om relationen mellan Ulrika Eleonora och Karl-Fredrik av Holstein-Got-

torp se Holst (1956), 230-243. 

358 Fant (1802), 46. 

3 59 Citatet hämtat från På lediga stunder: Drottning Kristinas tänkespråk i översättning och tolk

ning av Annelie Fridell-Aggestam & Viveca Melander (Stockholm, 1998), 44. 

360 Haettner Aurelius (1996), 113-188. Haettner Aurelius har också utrett vilka olika texter 

Kristina har skrivit och hur de olika varianterna av självbiografin förhåller sig till varandra. 

Ibid., 115-118, i33ff; idem, "Den stora föreställningen: Roller i drottning Kristinas självbio

grafi", 26-49; Borgström (2002), 193-238. Tidigare har bland annat Ruth Nilsson upp

märksammat Kristinas maximer och självbiografi. Nilsson (1973), 93-112; idem," Kristina 

om kvinnokönet: Att vara av kvinnligt kön är ett stort hinder", 10-25. Kristinas syn på re

gerande drottningar i tänkespråken har även behandlats av Stolpe (1959). 

361 Haettner Aurelius (1996), 184F; idem, "Den stora föreställningen: Roller i drottning Kris

tinas självbiografi", 26ff. 

362 Haettner Aurelius (1996), passim, särskilt sid 166-184. 

363 Haettner Aurelius (1996), i4of, 179-182. 

364 Borgström (2002), 23iff, passim. 

365 Ädla & djärva känslor: Drottning Kristinas tänkespråk i översättning och tolkning av Annelie 

Fridell-Aggestam & Viveca Melander (Stockholm, 1999), 46. 

366 Maclean (1980), 62f. 

367 Nilsson (1973), 96fF; Stolpe (1959), 53f. 

368 Christina (1959), 76. Borgström menar att det kan ha varit ett sätt för Kristina att avdra

matisera Maria Eleonoras uteslutning ur förmyndarregeringen. Borgström (2002), 228. 

369 Christina (1959), t. ex. 26ff, 42f, 58. 

370 Denna tolkning gör även till exempel Haettner Aurelius (1996), i4off, i63f, i8of; Borg

ström (2002), 226ff. 

371 Christina (1959), 75. 

372 Christina (1959), 75. 

373 Ädla & djärva känslor (1999), 45. 

374 Liknande resonemang har till exempel framförts av till exempel Nilsson (1995), I4ff; Ha-

ettner-Aurelius (1995), 37f. 

375 Christina (1959), 58. 

376 Christina (1959), 75. 

377 Se till exempel Borgström (2002), 229f. 

378 Om Kristinas och föreställningen om att "anden saknar kön" se Lindberg (1997), 35-38. 

379 På lediga stunder (1998), 45; Om Kristinas syn på uppfostrans betydelse, se Christina (1959), 

53ff. 

380 Borgström (2002), 229. Hon menar att Kristina framförallt är kritisk mot de kvinnliga re-

genter som fann sig i att vara underordnade istället för att bryta mot normen för kvinnligt 

uppträdande; Nilsson (1995), 13F. 

381 Se Del II i föreliggande avhandling. 
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382 Stolpe (1959), 5if; Nilsson (1973), 91. 

383 Haettner Aurelius (1996), 130; Borgström (2002), 231. 

384 Stolpe (1959), 51. 

385 Drottning Kristina berättade att hon hade krönts till och hyllats som kung. Hon hade ock

så haft en starkare ställning än tidigare kungar i Sverige. Brev från Kristina till pater Hacki, 

31/8 1668, Montpelliersamiingen vol. IX H258, RA. I Azzolinosamlingen finns också ett 

stamträd över Vasaätten där Kristina har strukit över "regina" och istället skrivit dit "rex". 

Kungliga arkiv, Azzolinosamlingen, K 435, RA; Börresen (1997), 46. 

386 Se Levin (1996), I3if, 135-138. 

387 Kajanto (1993), 127. 

388 Resonemanget inspirerat av Heisch (1980), 45-56. 

389 Haettner Aurelius (1996), 113® Borgström (2002), 23iff. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Det torde vara ovedersägligt att många regerande drottningar i historisk belys

ning varit mycket framstående statschefer, exempelvis Elisabeth I och Victoria 

i England, Maria Theresia i Österrike och Katarina den Stora i Ryssland. En 

påtaglig förmåga att omge sig med skickliga och lojala manliga medarbetare 

har karakteriserat många regerande drottningar, även i vår tid. Det finns 

sålunda ingen anledning att betvivla kvinnliga statschefers förmåga att utöva 

sitt ämbete på ett med manliga jämförbart sätt. Vår egen historia visar emel

lertid att både drottning Kristina och drottning Ulrika Eleonora, sedan de väl 

burit kronan, självmant avsade sig denna till förmån för sin närmaste manlige 

anförvant. 1 

Uttalandet härrör från den debatt som föregick införandet av nu gällande successions

ordning, men skulle också kunna vara hämtad från debatten om kvinnliga monarker 

under tidigmodern tid. Påfallande är att de kvinnliga monarkerna bedöms enligt en 

manlig norm, en kvinna kunde vara statschef "på ett med manliga jämförbart sätt". 

En gemensam nämnare för de goda exempel som talaren anför var också att de hade 

omgivit sig "med skickliga och lojala manliga medarbetare". 

Denna studie har haft som övergripande syfte att undersöka och diskutera den 

politiska debatten om kvinnliga monarker under tidigmodern tid. Två frågeställning

ar som löpt genom studien har varit vilka problem respektive möjligheter som för

knippats med en kvinnlig monark? Hur har en kvinnlig monark berättigats respektive 

kritiserats? För att fördjupa förståelsen för frågan om kvinnliga monarker har min am

bition varit att jämföra Kristina och Ulrika Eleonora både med varandra, med kvinn

liga monarker som låg nära dem i tid och med manliga monarker. Jag har genom detta 

komparativa perspektiv funnit flera likheter som går att koppla till frågan om monar

kens kön, det vill säga argument som sätter fokus på att de var kvinnliga och inte man

liga monarker. Denna studie har visat att frågan om monarkens kön hade betydelse 

såväl i retoriken som i praktiken kring kvinnliga monarker. 
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Min ambition har varit att visa på debattens komplexitet, det fanns inte enbart 

argument mot att en kvinna skulle härska utan också för kvinnliga monarker. Hur be

rättigades då en kvinnlig monark? Huvudprincipen var visserligen att en man skulle 

härska, men i avsaknad av en manlig arvinge kunde en kvinna komma på tronen. Det 

kan konstateras att de argument som användes mot kvinnliga härskare i första hand 

tog fasta på principen om kön och framställde kvinnan/kvinnligt som motsats till 

mannen/manligt. Detta ansluter till ett traditionellt sätt att argumentera också i frågor 

som inte specifikt rör kvinnliga monarker. De argument som användes för kvinnliga 

monarker försökte i gengäld tona ned betydelsen av att monarken var kvinna. Kön 

diskuterades istället i förhållande till andra viktiga principer för monarkin som insti

tution, såsom börd, dynastisk kontinuitet, föreställningen om en kunglig särart, vid

makthållen ordning och legitim tronföljd. Men frågan om kön låg som ett raster över 

debatten. 

En fråga som har blivit alltmer uppenbar under arbetet med denna avhandling 

är hur det under tidigmodern tid gick att förena en nedvärderande syn på kvinnan och 

hennes förmåga med det faktum att det var ett förhållandevis stort antal kvinnor som 

styrde i de europeiska länderna? Hur fick man denna paradox att gå ihop? Motstån

darna till kvinnliga monarker hade sin ståndpunkt klar, det framkommer med all tyd

lighet i till exempel John Knox och Jean Bodins argumentation. De hämtar stöd från 

Bibeln, antikens filosofer, naturen och den civila lagen för uppfattningen att kvinnan 

skulle vara underordnad mannen. 

Vad säger då argumenten för kvinnliga monarker om monarkrollen och monar

kin som institution? En drottning var en överhetsperson, en kvinnlig monark dessut

om en politisk överhetsperson. Drottningen var unik, hennes ställning och arvsrätt 

gick ytterst tillbaka på Guds makt. Arvriket hade en gudomlig legitimitet och att ifrå

gasätta en kvinnlig monarks rätt blev detsamma som att tvivla på Guds planer för till

varon. Nära förbunden med en upprätthållen ordning var också den dynastiska 

kontinuiteten, där en kvinna liksom en man, var en viktig länk. Detta är också något 

som tas fasta på i de arvföreningar som reglerade kvinnlig arvsrätt i Sverige under den 

aktuella tiden. Det var för att undvika att den ärftliga familjelinjen bröts som kvinnor 

kunde ärva tronen i avsaknad av manlig arvsberättigad arvinge. Påfallande är hur en 

kvinnlig arvsrätt förbands med vidmakthållen ordning. 

I studien har uppmärksammats att för- och nackdelarna med ett kungligt äkten

skap visserligen diskuterades i förhållande till en manlig monark men att det innebar 

ett särskilt problem om monarken var kvinna. Detta kan tolkas som ett uttryck för en 

patriarkalisk ideologi där hustrun skulle vara underordnad sin man och följa hans 

stånd. En drottnings make skulle enligt detta synsätt fa större inflytande än vad en 

kungs hustru skulle få i motsvarande ställning. Resonemanget kan i sin tur ses som ett 

sätt att upprätthålla hierarkin mellan man och kvinna. I detta finns en stor samstäm
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mighet mellan retoriken och praktiken kring kvinnliga monarker. Samstämmighet rå

der också mellan rättslärdas argument om problemen med en drottnings äktenskap 

och hur frågan kommenterades i drottningarnas omedelbara omgivning och samtid. 

I relationen mellan makar var principen om kön överordnad kvinnans ställning som 

monark. Mina resultat kan ställas i relation till aktuell forskning om förhållandet mel

lan samhällsstånd och kön. Ett centralt tema i utläggningar kring Hustavlan var bland 

annat att hustrun skulle vara underordnad mannen.2 

De debattörer som menade att det var möjligt att förena rollen som hustru och 

monark gjorde därför åtskillnad mellan rollerna. Drottningen skulle i den politiska 

sfären vara överordnad sin man medan hon som hustru i hushållsståndet skulle vara 

den underordnade parten. Här har antropologen Bloks resonemang bidragit med ett 

intressant perspektiv för min tolkning. Som diskuterades i inledningskapitlet var hans 

utgångspunkt att drottningarna för att behålla sin auktoritet intagit en roll som män 

vanligtvis hade. Om den kvinnliga monarken misslyckades med att byta roll med sin 

man och på så vis ta plats i den offentliga sfären var risken överhängande att hon skulle 

tvingas träda tillbaka in i hustrurollen och den privata sfären. Enligt Blok understryker 

de ombytta rollerna den hierarki som finns mellan män och kvinnor eftersom inne

börden i att vara man/manlig kvinna/kvinnlig inte samtidigt omdefinierades.3 Det är 

ett resonemang som kan överföras på de drottningar som ingått i studien. Kristina var 

ogift, och framhöll sin "manlighet" i både ord, handling och klädsel. Hon ansåg också 

att hennes ställning som regerande drottning gjorde det omöjligt för henne att under

ordna sig en man. Även Elisabeth I förblev ogift och framträdde bland annat i rollen 

som "jungfrudrottning". Ulrika Eleonora och Maria II var däremot gifta men förmåd

de inte, eller önskade inte, byta roll med sina män och därmed skilja på rollerna som 

suverän och hustru. Anna Stuart slutligen behöll visserligen den politiska makten själv 

men då fick också hennes man hålla sig utanför politiken. Dessutom uppfattades han 

som obetydlig och inte någon politisk kraft att räkna med, till skillnad från Fredrik av 

Hessen-Kassel och Vilhelm III.4 De regerande drottningarna var en del av en patriar-

kalisk ordning, men löste problematiken på olika sätt. En invändning mot Bloks sätt 

att resonera är att individuella samt historiskt specifika faktorer riskerar att hamna i 

skymundan. Den stora fördelen med Bloks perspektiv är ändå att en patriarkalisk 

struktur blottläggs. 

I avhandlingen har ett centralt begrepp varit "drottningens två kroppar". Det har 

använts för att tydliggöra den åtskillnad som gjordes mellan rollen som hustru och 

monark. Begreppet klargör också relationen mellan monarkens kön och rollen som 

monark. Drottningens politiska kropp relaterades vanligtvis till manliga egenskaper 

medan hennes individuella kropp förbands med kvinnliga egenskaper och hennes 

kvinnliga kön. Drottningen blir till sitt sociala kön en man. 
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De svenska tronföljdsbestämmelserna kan ses som uttryck för relationer mellan 

män/manligt och kvinnor/kvinnligt på en institutionell nivå enligt Scotts genusteori. 

Arvföreningarnas bestämmelser visar att det är en man som utgör normen för en 

svensk monark. Den vägledande principen har varit att kronan gått i arv från far till 

son medan kvinnorna har varit utestängda från tronföljden. I studien har jag försökt 

lyfta fram kvinnosidan och peka på att drottningarna haft en viktig funktion att fylla 

i förvaltandet av en "ärftlig manlig familjelinje". Samtidigt har deras position som re-

genter och förmyndare utgått från deras män, kungarna. Deras roll kan också ses mot 

bakgrund av de traditionella rollerna för en kvinna; hustru, moder och änka. 

Avhandlingen har i första hand fokuserat på de kvinnor som trots allt regerade i 

egen rätt, de innehade arvsrätt till tronen enligt arvföreningarnas bestämmelser. De 

innehade alltså legal auktoritet. Men var det detsamma som att de också legitim auk

toritet? Det för oss över till frågan om en drottning måste vara kung för att inneha 

auktoritet som kvinnlig monark? I studien uppmärksammades hur Kristina och Ulri

ka Eleonora kröntes till kungar. Titeln symboliserade att drottningen inte enbart var 

en kungs hustru utan också monark. Är begreppet "kung" i sig relaterat till män och 

manlighet?5 Mycket i studien tyder på det. Enligt SAOB är "kung" titeln på en manlig 

monark och innehavaren av kungamakten i ett land. Kristinas och Elisabeth I:s exem

pel visar också hur de beskrev sig som "kung" och "furste" och att detta kopplades 

ihop med deras ställning som monark och samtidigt ökade deras legitima auktoritet. 

Kristina var kung och skulle "manligen respekteras". Även unionsdrottningen Marga

reta fick en manlig titel när hon utsågs till regent över de nordiska rikena. Hon var 

inte enbart fullmäktig fru utan också husbonde. Uttalanden av detta slag understryker 

att monarkrollen uppfattades som manlig.61 sin politiska kropp blev hon en man, hon 

skulle som kvinnlig monark ha en kungs roll och position. 

I studien har diskuterats hur typiskt manliga och kvinnliga egenskaper kunde an

vändas för att betygsätta både en manlig och en kvinnlig monark. Det blir särskilt tyd

ligt på den symbolisk-normativa nivå som Joan Scott uppmärksammar i sin 

genusteori. Att det fanns en stor ambivalens i förhållande till en kvinnlig härskare visar 

också de exempel som framhölls. Det fanns en viss flexibilitet när det gällde hur man

liga/kvinnliga egenskaper användes och vilka innebörder de gavs, liksom ett visst mått 

av tolkningsutrymme för vilket innehåll traditionellt manliga och kvinnliga egenska

per kunde fyllas med. I avsnittet om den saliska lagen uppmärksammades Katarina av 

Medicis exempel. Hon lyckades använda sig av traditionella föreställningar kring mo

dersrollen för att skapa en politisk plattform. Men som hennes exempel har visat var 

det en svår balansgång att kombinera en traditionell kvinnoroll med att vara regent.7 

Att en drottning prisades för typiskt kvinnliga egenskaper såsom blygsamhet och 

anspråkslöshet kan också ses som uttryck för att hon inte bröt mot normen för hur en 

kvinna skulle uppträda.8 Det är i det sammanhanget jag menar att den officiella bilden 
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av Ulrika Eleonora och Maria II som gudfruktiga och anspråkslösa hustrur kan ses. 

Ulrika Eleonora är också exempel på att retoriken om en mild och fridsam drottning 

var en välgörande kontrast till en manlig krigarkung. Det kan ses som uttryck för att 

traditionellt kvinnliga egenskaper kunde användas till en kvinnlig monarks fördel och 

för att skapa auktoritet. Samtidigt visar hennes, och andra drottningars exempel att 

traditionellt kvinnliga egenskaper fick stå tillbaka för egenskaper som av tradition för

bands med män och med manlighet. "Sverige behövde en kung som kunde kriga". 

Men det handlar inte enbart om att kunna strida. Det innebar samtidigt att en kung, 

en manlig monark, förbands med egenskaper som styrka, mod, tapperhet, pliktkänsla 

och självuppoffring medan en drottning, en kvinnlig monark, förbinds med passivitet 

och svaghet. När en "kung" ställs mot en "drottning" medför det att normen om att 

monarken ska vara en man förstärks. En gemensam nämnare för de kvinnliga föredö

men som diskuterats i avhandlingen är hur de har varit förmer än sitt kön och kvinnor 

i allmänhet. Det skapar samtidigt innebörd i att vara man respektive kvinna. Man kan 

beskriva argumenten i debatten om kvinnliga monarker med historikern Nanna 

Damsholts träffande formulering "det handlar om att sätta kön på egenskaper".9 

Som diskuterats i studien har bilden av Ulrika Eleonora flera gemensamma be

röringspunkter med de engelska drottningarna, Maria II och Anna Stuart. Deras ex

empel har också diskuterats utifrån antagandet om att modersrollen började ringas in 

i den privata sfären under 1700-talet och att det då blev svårare för en kvinnlig monark 

att göra anspråk på ett symboliskt-politiskt moderskap. Analogin mellan kungen och 

fadern i hushållet var inte heller lika självklar efter det att naturrättsliga föreställningar 

börjat göra sig gällande. Andra betydelsefulla förändringar var att nya grupper gjorde 

anspråk på rätten att välja monark i avsaknad av legitim och lämplig arvinge.10 Det 

innebar att kungamaktens anspråk på gudomlig legitimitet nedtonades till förmån för 

dygd och kompetens. Det sätter också fokus på hur dessa förändringar kan ha påverkat 

synen på kvinnliga monarker? 

Drottningarna var verksamma i en tid då naturrättsliga föreställningar började 

göra sig alltmer gällande för även synen på äktenskapet, som litteraturvetaren Ruth 

Nilsson har uppmärksammat i sin avhandling. Det innebar att hustruns underord

ning i äktenskapet skulle vara baserad på kvinnans frivilliga samtycke. Kvinnans un

derordning var därför inte given av naturen. Det medförde dock inte att kvinnans 

underordnade ställning i äktenskapet ifrågasattes.11 Historikern Asa Karlsson Sjögren 

utvecklar detta resonemang och menar att de naturrättsliga föreställningarna innebar 

att både mannen och kvinnan individualiserades i relation till äktenskapet. Det fick 

till följd att kvinnor under 1700-talet inte relaterades till en enskild man i lika hög grad 

som tidigare. Det innebar att skillnaden mellan kvinnor av olika stånd och samhälls

position tonades ned, istället definierades kvinnorna utifrån sitt kön, kvinnor sågs som 
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kvinnor.12 Det är möjligt att bilden av Ulrika Eleonora som ett kvinnligt föredöme kan 

ses i detta sammanhang. 

Denna studie har också fatt mig att fundera över vilka egenskaper vi väljer att ta 

fasta på i vår beskrivning av drottningarna idag. Bilden av drottning Kristina har varit 

varierande och mestadels negativ, den har fyllts med sexuella förtecken och spekula

tionerna om hennes kroppsliga konstitution har varit många.13 Även Ulrika Eleonora 

har behandlats snävt i historieskrivningen. Man har i biografier över henne haft svårt 

att låta henne stå på egna ben. Hon relateras ofta till någon annan.141 den nyligen ut

givna Nationalencyklopedin kommenteras till exempel Ulrika Eleonoras utseende: 

"Trots ett föga tilltalande yttre var U. ett lockande parti och uppvaktades av en rad 

friare". Hennes beroende av maken Fredrik av Hessen-Kassel tas också fasta på: "Hon 

lät sig villigt brukas som ett verktyg för dennes politiska planer."15 Är kommentaren 

om hennes utseende relevant att göra i ett uppslagsverk från 1990-talet? 

I historieverket Den svenska historien beskrivs Ulrika Eleonora som ännu en i 

den långa raden av tragisk-patetiska svenska drottningar. Före henne kan 

nämnas Gustav II Adolfs gemål Maria Eleonora av Brandenburg och modern 

Ulrika Eleonora d.ä. och efter henne Lovisa Ulrika, Adolf Fredriks hustru, och 

Gustav III:s gemål Sofia Magdalena.16 

Inom forskning som anlägger ett genusperspektiv på regerande drottningar och drott

ningrollen uppmärksammas att kvinnliga monarker och regenter ofta beskrivs som 

undantag från regeln även av eftervärlden. De förbinds med "extraordinära" omstän

digheter och glöms bort när regentlängder och kungliga stamträd upptecknas.17 Här 

kan min studie fylla ett kompletterande syfte, då den dels diskuterar kvinnliga monar

ker mot den traditionella drottningrollen, dels jämför de svenska drottningarna med 

andra regerande drottningar. Även om det är den manliga ärftliga familjelinjen som 

framhålls har kvinnorna, såväl regenter som monarker, fyllt en viktig funktion för 

upprätthållandet av den. 

Kristina, Ulrika Eleonora och sen då? 

I samband med Ulrika Eleonoras trontillträde år 1719 blev tronföljden åter helt manlig 

och principen om att kronan skulle gå i arv från far till son var vägledande fram till 

1980 då den nu gällande successionsordningen infördes. Numera ärvs tronen av det 

äldsta barnet oavsett kön, enligt principen för full kognatisk tronföljd.18 Beslutet var 

inte okontroversiellt och föregicks av en riksdagsdebatt. Flera av argumenten har be

röringspunkter med hur frågan om kvinnlig tronföljd tidigare har hanterats. Jag ska 

därför göra några nerslag i 70-talets debatt. 
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Den nya successionsordningen hade föregåtts av ett antal motioner med krav på 

att reformera tronföljdsbestämmelserna i Sverige. Det var huvudsakligen två skäl som 

åberopades för kvinnlig tronföljd. Det ena handlade om att upprätthålla kontinuite

ten i tronföljden och därmed trygga den ärftliga monarkin. Det andra tog fasta på att 

jämställdhet skulle råda mellan könen. En pågående samhällsutveckling där kvinnor 

började bli mer jämställda med män skulle också avspeglas i att kvinnor kunde inneha 

rikets högsta ämbete.19 Att Sverige till skillnad från flera andra länder fortfarande till-

lämpade principen om enbart manlig tronföljd togs också upp. Att kvinnlig tronföljd 

innebar en ökad möjlighet att trygga den ärftliga monarkin var också något som fick 

flera av remissinstanserna att reservera sig.20 Kommentaren om att det "innebär en ut

vidgning av monarkin som föga står i överensstämmelse med de allmänna strömning

arna i tiden vare sig i vårt land eller internationellt sett" är belysande för den 

ståndpunkten.21 

I resonemanget om att det av jämställdhetsskäl var motiverat att införa kvinnlig 

tronföljd framhölls argumentet om att det borde vara en självklarhet att en kvinna 

kunde ärva tronen på samma villkor som en man i ett samhälle där kvinnor och män 

i grundlagen hade lika rättigheter.22 Detta kommer exempelvis till uttryck i Jämställd

hetskommitténs remissyttrande där det fastslås att 

Principen om jämställdhet mellan könen är redan fastlagd i regeringsformen. 

Denna princip bör också gälla beträffande rikets statschef. Jämställdhetskom

mittén tillstyrker alltså utredningsmannens förslag.23 

Kommitténs yttrande var dock inte enhälligt, tre av ledamöterna reserverade sig med 

motiveringen att kvinnlig tronföljd "inte är att betrakta som en jämställdhetsfråga".24 

Denna kommentar sammanfattar ganska väl kritikernas inställning i frågan. Det 

främsta skälet var att ett ämbete som går i arv inom en familj, och inte till den som är 

mest meriterad, inte är förenligt med en demokrati. Kvinnlig tronföljd varken ökar 

jämställdheten inom kungafamiljen, då dess medlemmar fortfarande kommer att 

rangordnas i förhållande till varandra, eller mellan kungafamiljen och vanliga med

borgare: 

Att få se en kvinnlig statschef beträda ett ämbete, med en så förlegad kon

struktion som det svenska torde inte vara speciellt befrämjande för en modern 

kvinnosyn. Frågan om kvinnlig tronföljd är alltså inte en jämställdhetsfråga, 

utan handlar om att ett eventuellt stärkande av monarkin.25 

Organisationen "Aktionen med folket för konungen", önskade återinföra den agna-

tisk-kognatiska tronföljd som tidigare praktiserats i Sverige. Den ansåg att en fullt 

kognatisk tronföljd inte var förenlig med svensk tradition. Det var också viktigt att 

arvprinsessans giftermål inte fick till följd att Sverige hamnade i personalunion med 
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ett annat rike. Därför "bör den ängslan som ständerna på sin tid hyste emot en kvinn

lig tronföljd uppmärksammas ännu idag".26 

Frågan om monarkens kön kopplas även samman med frågan om kvinnans för

måga att axla den tunga regeringsbördan. I riksdagsdebatten framfördes till exempel 

åsikten att man av "ridderlighet" skulle låta en manlig tronföljare gå före en kvinnlig.27 

Ett annat argument var att Sverige behövde en kung under orostider: 

[ . . . ] ,  m e n  j a g  t y c k e r  a t t  m i n a  a r g u m e n t  v i d  d e t  t i l l f ä l l e t  f å r  e n  ä n  s t ö r r e  t y n g d  

nu, om statschefen under ofärd är en drottning. Många omständigheter kan 

anföras som skäl för påståendet att hon därvid kan komma att belastas med 

fullständigt övermänskliga bördor. Utan att jag ett ögonblick vill bestrida att 

även vår tid kunde komma att få sin motsvarighet till Kristina Gyllenstierna är 

det min bestämda övertygelse att vi i första hand bör lasta de obehagligheterna 

på en man.28 

Ett annat inlägg uttrycker uppfattningen om att en kvinna inte för dynastin vidare 

utan det är mannens släkt som kommer på tronen: 

Med [en kvinna] kommer en annan släkt på tronen och är då även hennes 

äldsta barn en dotter, så kommer genom dennas giftermål ytterligare en annan 

släkt att intaga tronen. Den föreslagna ordningen som ej förekommer i någon 

monarki kan få orimliga konsekvenser genom att i strid med ingånget och allt

jämt gällande avtal avlägsna huset Bernadotte från den svenska tronen och 

urholka den historiska tradition som monarkin utgör i vårt land.29 

Dessa argument har alltså nyligen använts när frågan om Victorias framtid har förts 

på tal. Frågan om vem kronprinsessan kommer att gifta sig med tilldrar sig stort in

tresse i medierna. Att patriarkaliska idéer fortfarande gör sig gällande framkom nyli

gen i en debattartikel i Dagens Nyheter där det hävdades att hennes äktenskap skulle 

innebära att en ny släkt kom på tronen: "Victorias giftermål gäller i första hand att 

utse en ny kungaätt."30 

Finns det då några betydelsebärande likheter och skillnader i synen på Kristinas, 

Ulrika Eleonoras och Victorias arvsrätt? Det kan konstateras att även om principen 

om jämställdhet angavs som skäl för att införa den nya successionsordningen år 1980 

var det lika viktigt, om inte viktigare, att säkerställa den dynastiska kontinuiteten.31 

Just detta var också det viktigaste motivet för införandet av kvinnlig arvsrätt under 

1600-talet. Det primära motivet var inte att ge kvinnor en mer jämbördig ställning 

med männen utan det var att säkra dynastins fortlevnad. Utifrån dessa bevekelsegrun-

der går det alltså att göra en intressant jämförelse över tid, vilket också ger perspektiv 

på monarkin som patriarkalisk institution. 

Vad har då Victoria själv för uppfattning om att vara kvinna och monark? I den 

intervjubok som gavs ut 2002 fick hon frågan om hon särskilt identifierade sig med 

sina kvinnliga föregångare. Kronprinsessan svarade att "det känns inget särskilt för att 
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de var kvinnor och regenter".321 Victorias omgivning menar man dock att en kvinna 

på tronen kan komma att medföra en förändring: 

Men Kronprinsessan Victoria är mån om det historiska arvet, precis som sin 

far. Det faktum att hon blir Bernadotternas första kvinna på tronen kommer 

säkert också att innebära förändringar, men hon kommer att skynda lång

samt.33 

Debatten inför införandet av en ny successionsordning visar att flera av frågeställning

arna från tidigmodern tid fortfarande lever kvar. Det för oss över till avhandlingens 

inledning och intervjun med vår nuvarande kung. Det kan konstateras att han inte är 

ensam om sin åsikt om att en kvinna bryter mot en manlig ärftlig familjelinje, och att 

det många gånger är svårare för en kvinna att vara monark än en man. Frågan är alltså 

om en kvinna ännu under 2000-talet måste bli "kung" för att inneha auktoritet som 

kvinnlig monark? 
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DELHI I NOTER 

NOTER 

Riksdagens protokoll I y8:12^-12 6/Nr 12$, 20I4 1978, § 13 Kvinnlig tronföljd, 36. Inlägget 

gjordes av Gunnar Biörck (m). 

Se till exempel Stadin (1997) a, 209fr. 

Blok inbegriper också samtida regerande drottningar i sin jämförelse. Han konstaterar 

med anledning av prinsgemålerna i Danmark, England och Nederländerna att "The sub

ordination of these males may have been for many of them an embarrassing, even tragic, 

experience. But the symbolic inversion in which they willy-nilly played their part is enti

rely consistent with gender differentiation found in all societies - the fundamental distinc

tion all people make between male and female, however much the notions of masculinity 

and femininity may vary according to their specific cultural and historical contexts. Mo

reover, this role reversal fits gender hierarchy, the near-universal pattern of the public do

minance of men over women." Blok (2001), 222f. 

Bowers (1996), 52f. 

Frågan uppmärksammas också i Björn Lindgrens studie av hur en kvinna genom arv blev 

hövding i Zimbabwe. Frågor som aktualiserades, och som känns igen från den debatt som 

studerats i avhandlingen, var hur folket skulle betrakta den kvinnliga hövdingen. Skulle 

hon betraktas som överordnad (hövding) eller som underordnad (kvinna)? Vilket förhål

lande skulle den kvinnliga hövdingen ha till sin man? Lindgren menar att den kvinnliga 

hövdingen ställde ordningen mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt över ända. De 

som talade för att en kvinna kunde vara hövding lyfte fram principen om släktskap medan 

de som talade mot framhöll principen om kön. Björn Lindgren, "Män regerar men blod 

talar. Identitet, genus och släktskap vid tillsättningen av en kvinnlig ndebelehövding i 

Zimbabwe", i Bedrägliga begrepp: Kön och genus i humanistisk forskning, red. Gudrun An

dersson, Opuscula Historica Upsaliensia 24 (Uppsala, 2000), 146-152. 

Se också Florén (1997), 32f. 

Crawford (2000), 672f. 

Richards (1997) a, 120 f; Sanchez menar i sin studie av habsburgska drottningar under 

1500- och 1600-talet att krönikörerna medvetet lyfte fram den fromma, tillbakadragna och 

anspråkslösa kvinnan på bekostnad av drottningen som politisk aktör. De drottningar 

hon studerat var visserligen inte regerande drottningar men för den skull saknade de var

ken politiska ambitioner eller inflytande. Krönikörernas fokusering på drottningarnas 

fromhet och tillbakadragna liv medförde därför att deras politiska betydelse i motsvarande 

grad förminskades. Sanchez (1996). 

Damsholt (1997), 268-271. 

Bowers (1996). 

Nilsson (1973), 120-124. 

Åsa Karlsson Sjögren, "Från giftermål till vigsel - från ett kött till två kött?: Om äktenska

pet och förståelsen av kön, ca 1650-1800", Scandia (2003)11. (under utgivning.) Karlsson-

Sjögren prövar också att applicera Lacquers tes på sitt resonemang. 

Borgström (1997). 

Se till exempel Holst, Ulrika Eleonora d.yKarl XII:s syster (Stockholm, 1956); Nanna 

Lundh-Eriksson, Den glömda drottningen: Karl XII:s syster Ulrika Eleonora d.y och hennes 
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tid (Norrtälje, 1976). Det är för övrigt ett öde hon har gemensamt med sin storasyster. Ett 

exempel är Sven Grauers, "Hedvig Sofia- Karl XII:s älsklingssyster: Ett karolinskt furstin

neöde", Karolinska förbundets årsbok (1970). Schwoerer konstaterar att Maria II av Eng

land har rönt ett liknande öde. En av de få biografier som utkommit om drottningen är 

Elizabeth Hamiltons arbete William's Mary: A Biography of Mary II (London, 1972), 

Schwoerer (1989), 718. 
15 NE, vol. XIX, "Ulrika Eleonora", 20. 
16 Birger Sallnäs, "Ulrika Eleonora d.y.", i Den svenska historien: 8 Karl XII, stormaktens fall. 

Arvid Horn, fredens general (1966-68) ny rev. uppl. red. Gunvor Grenholm m. fl. (Stock

holm, 1978), 135. 
17 Fradenburg (1992), 7; Hackett (1996), 238® Jansen (2002), 1-6. 

18 SOU 1977:5,16. 

19 SOU 1977:5, 35 f. 
20 Regeringens proposition 1977178:71 om kvinnlig tronföljd, 26ff. 
21 Regeringens proposition 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd, 27. 

22 SOU 1977:5, 44 f; Regeringens proposition 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd, 26. 
23 Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor (Jämställdhetskommittén), 16/5 

1977, YK 3968, RA. 
24 Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor (Jämställdhetskommittén), 16/5 

1977, YK 3968, RA. 
25 Regeringens proposition 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd, 28. Yttrandet kommer från Folk

partiets ungdomsförbund, men är representativt för de som avstyrkte förslaget om kvinn

lig tronföljd. 
2 "Aktionen med folket för konungen", Utredningen om kvinnlig tronföljd, YK 2977, RA. 
27 Riksdagens protokoll 1977/78:125-126, 36. Inlägget gjordes av Gunnar Biörck (m). 
28 Riksdagens protokoll 1977/78:12$—126, 34. Inlägget gjordes av Hans Wachtmeister (m). 

Biörck och Wachtmeister ville införa en kvinnlig tronföljd men då enligt en kognatisk 

princip, det vill säga en manlig tronföljare går före en kvinnlig. 
29 Motion 1977/78:92$ av Hans Wachtmeister med anledning av propositionen 1977/78:71 

om kvinnlig tronföljd. 
30 Citatet hämtat från Per Andersson, Dagens Nyheter 21/8 2000; idem, 6/6 2001. 
31 Under 1970-talet kom monarkens makt att ytterligare inskränkas i en så kallade Torekovs-

kompromissen. Det restes också krav på att införa republik. Se till exempel Riksdagens pro

tokoll 1977/78:12$—126, 34. Alf Lövenborgs (Apk) inlägg. 
32 Alice Bah & Elisabeth Tarras-Wahlberg, Victoria, Victoria! (Stockholm, 2002), 98. 
33 Bah & Tarras-Wahlberg (2002), 113. 
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SUMMARY 

The aim of the present dissertation is to investigate and discuss the political debate on 

female monarchs during the early modern era. Two comprehensive issues inform the 

study as a whole: What were the problems and possibilities raised by the female mo

narch, and how has her reign been both justified and criticized? In studying the female 

monarch, this dissertation problematizes the relationship between theory and practi

ce. On the on hand, what arguments were brought to bear both for and against her 

and, on the other, how was she apprehended in practice, when specific questions con

cerning particular queens arose? Concepts of particular importance to this study in

clude patriarchy, dynastic continuity, and the perception of royal distinctiveness and "the 

Queen's two bodies ". In order to clarify the implications and hierarchy of the concepts 

in relation to the matter of the monarch's sex, a gender perspective has also been app

lied. The concepts developed by historian Kekke Stadin, based on Merry E. Wiesner's 

terms "power" and "authority", is tested, primarily in the division of "legal" and "le

gitimate" authority. The present study also considers the four levels of Joan Scott's 

gender theory. 

Chronologically, the present dissertation covers the years 1544 to 1720, with par

ticular emphasis on the period between roughly 1600 and 1720. Swedish Queens 

Christina (1632-54) and Ulrika Eleonora (1719-1720) are studied as examples of how 

the debate took practical form, and they are both compared with each another as well 

as with others, primarily the English Queens Elizabeth I (1558-1603), Mary II (1689-

94) and Anna Stuart (1702-14). 

Aside from its introduction and concluding discussion, the present dissertation 

is divided into three section. The first section comprises a study of Swedish regulations 

concerning female succession, which are compared with contemporary European 

ones. The main issue here is how the status of the reigning queen can be understood 

against the backdrop of a burgeoning centralized government and the ambition of the 
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monarchy to maintain and reinforce its hereditary status. Ever since Sweden became 

a hereditary kingdom, the guiding principle has been that the crown was to be passed 

along on the male side of the family, from father to eldest son. But the system of a 

strictly male line of succession proved to be fragile. If no male descendents were to be 

found, the results were likely elections among the nobility or wars of succession. With 

female hereditary rights, the reigning dynasty was provided with an extra safety net -

if a male heir was lacking, then a woman could take his place. Thus the governments 

of Johan III (1590) and Karl IX (1604) introduced the right of female succession. This 

was repealed during the reign of Queen Christina (1650), only to be reintroduced un

der Karl XI (1683). After the ascension to the throne of Ulrika Eleonora in 1719, suc

cession once again became a strictly male matter. This would remain so until the 

current order of succession was introduced in 1980, whereby the eldest child, regard

less of sex, inherits the throne. The right of female inheritance can be understood as 

meaning that the principle of consanguinuity superceded the principle of gender. On 

one level, this implies a more equal status for female members of the royal family. Ho

wever, this is not an entirely straightforward matter, since her right of inheritence is 

predicated on more conditions than that of her male counterpart, including marriage. 

The second section of the present dissertation concerns the debate on female mo-

narchs in general during the early modern era. This section contains an analysis of the 

arguments presented in the English debate, by European legislators and by Swedish 

debatteurs, particularly during Sweden's era of geopolitical expansion. One of the re

asons that the question was placed on the political agenda was the fact that there were 

a relatively large number of female monarchs reigning throughout Europe at the time. 

The debate is complex and focuses attention on a number of problematic areas. Over

all, it can be stated that the arguments presented against female rulers primarily con

centrated on gender, while those speaking in their defence attempted to tone down the 

fact that the monarch in question was a woman. The arguments in favour of female 

monarchs did not mainly concentrate on praising the ability of women as such, but 

rather more on connecting the reigning queen in question to a partriarchal order. The 

examples of "positive" and "negative" queens employed in the debate also shed light 

on the qualities sought, both as monarch and as woman. A particular problem these 

authors dwell upon was how the authority of a reigning queen was affected by being 

monarch and wife at the same time. 

The third section studies how female monarchs were perceived in practice. This 

section is divided into four themes: female monarchs in relation to ascension to the 

throne; education; war; and marriage. A further, fifth theme appears when Christina 

and Ulrika Eleonora themselves give voice to their opinions on female monarchs and 

female succession. 
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In the first of these thematic categories, various aspects of how female monarchs 

were legitimized on the occasion of their ascension to the throne is discussed, inclu

ding the fact that her role as "her father's daughter" was significant within the realm 

of a partriarchal institution. In this way, the queen could claim to have inherited her 

father's virtues. Queen Christina can certainly be called "her father's daughter" - at 

the time of Gustavus Adolphus' death she was a mere six years old and her father's 

legacy became significant for her authority as monarch. In her role as her father's 

daughter, there are numerous points of contact between Christina and Queen Eliza

beth I of England. In contrast, Ulrika Eleonora is discussed as "her mother's daugh

ter", both because she was often compared to her namesake, and because she was both 

presented by others and referred to by herself as her "loyal subjects' mother". The im

plication inherent in this title also defined her status as monarch. Here we find several 

interesting similarities to how Anna Stuart was described in England. Another subject 

dealt with is how Christina and Ulrika Eleonora were each proclaimed "kings" at their 

coronations, a sign of the ambivalence surrounding a reigning queen. "Queen" can be 

both the title of a female monarch and a king's wife, while "king" is solely the title of 

a male monarch, the person possessing royal power in a kingdom. Thus the title 

"king" was invested with greater authority than that of "queen". 

The second theme deals with the matter of the education of monarchs during 

the early modern era. In this section, it is argued that the education received by reig

ning queens was significant for their legitimacy as monarchs. The education of succes

sors to the throne was a matter of state, and enormous resources were invested in it. 

The education of princes during the early modern era was arranged in accordance with 

humanistic pedagogy and was saturated with ethical and religious references. Christi

na received an education that was pardy related to her gender and social status, but 

mainly to her role as monarch; similarities with the education received by male suc

cessors are great. On the other hand, Ulrika Eleonora received an education which was 

more related to her gender and social status, which meant that despite her central pla

cement in the line of succession, she received a princess' education, not an education 

suited to the future running of a kingdom. 

The third theme in this section discusses how the legitimacy of female monarchs 

was influenced by not personally participating in battle, at a time when the role of mi

litary commander was a significant element of the role of the monarch. The question 

is discussed against the background of how the Swedish court became increasingly mi

litarized during the 17th century. Furthermore, Swedish kings were renowned for le

ading their troops into the field. The performance of a prince on the batdefield was 

taken as a test of how suitable he was to lead his people in general. Moreover, the pre

sence of the king on the battlefield infused him with a certain mystical aura. Both 

Christina and Ulrika Eleonora were of the opinion that a male monarch would be bet-
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ter for the country since he, in contrast to themselves, could go to war. This is a pro

blematic they had in common with the above-mentioned English queens. This 

section also draws attention to how a female monarch could employ traditional female 

characteristics in order to distinguish between herself and the negative aspects of war. 

The fourth theme tackles the question of matrimony and female monarchs. The 

arguments presented in order to convince Queen Christina to marry show how the 

female right of inheritance was primarily coupled to the traditionally most important 

task of a king's wife - to produce an heir to the throne. They also latch on to the pro

blem of how a female monarch would be able to combine her role as monarch with 

that of the subordinate wife in traditional matrimony. This is expressed in the reac

tions to Ulrika Eleonora's proposal that she form a joint government with her hus

band, Fredrik of Hessen-Kassel. The relationships of Mary II and Anna Stuart to their 

husbands are also referred to in the debate. 

This section also discusses how the role as the "king's wife" could be used to deal 

with the question of a reigning queen's authority. By emphasizing her role as wife, her 

role as monarch or regent was overshadowed. The present author feels that Ulrika Ele

onora is a prime example of that form of argument. There are also numerous simila

rities to the situation of Mary II in England. Furthermore, it was particularly 

problematic for a female monarch to remain unmarried. Firstly, this was a break from 

the norm which insisted that an honourable woman was a married woman. Secondly, 

she could not fulfill the queen's task of insuring the succession of the throne. Finally, 

her honour in itself could be challenged. As in society at large, the virtue of chastity 

was normative for female monarchs, too. Thus an effective way of undermining the 

authority of a female monarch was to accuse her of being unchaste. Neither Christina 

nor Elizabeth I married. Questions concerning their sexual lives and preferences have 

recurred both during their lifetimes and long afterward. Christina's motive for re

fraining from marriage has been the source of lively discussion among scholars. The 

present author considers the hypothesis that Christina simply was not convinced that 

the roles of wife and sovereign were compatible to be a reasonable explanation. 

The fifth theme appearing in this section consists of an analysis and comparison 

of Christina's and Ulrika Eleonora's respective statements on the role of the female 

monarch and female right of succession. Christina's negative statements on the ability 

of women to reign are well-known, and this section discusses possible interpretations 

of both her comments and those of Ulrika Eleonora. 

This study has attempted to show that the question of the gender of the monarch 

has had significance for both the rhetoric and practice of female monarchy. It has been 

shown that the arguments used against female rulers have mainly concentrated on the 

principle of gender by labelling "female/feminine" as the negative polar opposite of 

"male/masculine". In contrast, the arguments used in favour of female monarchs have 
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SUMMARY 

attempted to tone down the signficance of the fact that the monarch was a woman. 

Instead, the matter of the monarch's gender was discussed in relation to other impor

tant principles for the monarchy as an institution. The guiding principle has been that 

a man should reign, but principles of birth, dynastic continuity, royal distinctiveness, 

education, the preservation of order and legitimate succession to the throne could su

percede the matter of the monarch's gender. There are numerous common denomi

nators between the female monarchs studied here; a reigning queen could possess legal 

authority while her legitimate authority was often dependent upon her toning down 

her femininity and acting "manly". At the same time, this study has shown that tradi

tionally female characteristics could also have a positive and legitimizing effect. Ho

wever, they were not allowed to become too prominent, lest they undermine her 

authority as monarch. This becomes particularly evident for a reigning queen who was 

both monarch and wife. 

The present dissertation concludes by briefly touching on the debate which pre

ceded the introduction of the current order of succession, which determined that the 

eldest child, regardless of sex, inherit the throne, which means that our next monarch 

will in fact be a woman. Were any statements uttered in this debate from the 1970s 

which seem familiar from the rhetoric and practice concerning female monarchs 

during the early modern era? 

Translated by Stephen Fruitman 
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