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Abstract  

Queen Kristina of Sweden (1626-1689) is a person who has been widely studied during the 

years. She is known as the monarch who left the Swedish throne and the protestant faith in 

favour of the catholic Rome. Even though Kristina left her powerful position as queen of 

Sweden she never gave up her dignity as a sovereign.   

 

My purpose with this study is to analyse historians and other scholars different research 

concerning Kristina’s notorious execution of Monaldesco in 1657. This event took place 

during her time as a guest on Fontainebleau, the French king´s castle. In my literature study 

regarding this event I will apply the famous Italian humanist Niccolò Machiavelli’s advice on 

how to be a capable prince. With this mentioned my essay is named:  A Valiant Lion and a 

Cunning Fox. A Study on the Execution of Monaldesco from Machiavelli’s Theory of the 

Prince.    

 

The Machiavellian theory of the prince is very complex. The demands to become an able 

prince according to Machiavelli are almost impossible to reach. However, in my study it 

becomes clear that Kristina was capable enough to capture Fortune when Jules Mazarin gave 

her the opportunity to join him in an alliance with the aim to conquer Naples. On the other 

hand, her choice did not only provide her with profits, it also put her in a position of 

dependence, a position which Machiavelli considers to be problematic. Furthermore, the 

literature claims that Kristina tried to use the cunning of a fox, the problem was that Mazarin 

was even more cunning the she was. Later the plans of conquering Napels was exposed by 

Kristina’s crown equerry Gian Rinaldo Monaldesco. The penalty for this crime he had to pay 

with his life, she executed him in Galerie des Cerfs on Fontainebleau. As a result of Kristina’s 

actions Europe got disturbed and a lot of rumours got spread which damaged her reputation 

badly. Nevertheless, Kristina took full responsibility of the execution. Machiavelli agrees on 

the fact that betrayal should be punished but the negative consequences gave Kristina a very 

bad reputation, and Machiavelli emphasizes that a capable prince should avoid being hated. 

My conclusion is that Kristina proves some minor signs of herself as a capable prince 

according to Machiavelli. However it should be pointed out that the capability that 

Machiavelli emphasizes is almost impossible to achieve. The study has also shown that, in 

contrast to Machiavelli’s capable prince, according to literature Queen Kristina´s foremost 

goal was nothing but her own independence and freedom. 
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1. INLEDNING 

 

”Christina i Galerie des Cerfs den 10 november 1657 var ingen drottning, som straffade en 

undersåte; hon var en kvinna, som avslutade ett galant äventyr med ett mord.”
1
  

 

Orden är Voltaires och ger en god bild av hur Monaldescos avrättning betraktades av 

Kristinas egen samtid, en inställning som även kom att dröja sig kvar under århundraden. 

Denna uppfattning skildrar inte enbart en dramatisk historisk händelse utan visar även på den 

bild som kom att till viss del prägla historieskrivningen om Sveriges drottning Kristina för en 

längre tid. Det är här i mitt intresse ligger, hur har egentligen Kristinas handlande för tiden 

kring Monaldescos avrättning beskrivits av historiker och andra forskare?  

 

Mitt syfte med att tidigt introducera detta citat för läsaren är för att direkt ge en försmak för 

vad som komma skall. Det är inte i huvudsak Kristinas egna ord som kommer analyseras inför 

denna uppsats, utan utvalda forskares beskrivningar av Kristinas agerande kring tiden för 

Monaldescos avrättning. Det är dock inte enbart drottningens handlande i sig som är 

intressant. Från 1400-talet och framåt hade en litterär genre, den så kallade furstespegeln, 

börjat cirkulera runt om i Europa. Ett av de mest kända verken inom denna genre är utan 

tvekan Machiavellis berömda Fursten (Il Principe), där anvisningar och råd ges till att bli en 

framgångsrik furste. Med detta sagt blir min avsikt med denna studie att undersöka hur 

Kristinas agerande vid tiden för Monaldescos avrättning har beskrivits i historieskrivningen; 

detta för att se hur hennes beskrivna handlande överensstämmer med Machiavellis dugliga 

och framgångsrika furste.  

 

Trots att Kristina efter abdikationen från den svenska tronen inte längre hade möjligheten att 

härska över ett rike i storlek med Sverige, stod det nedskrivet i drottningens abdikationsrecess 

att hon fortfarande innehade auktoriteten att själv bestämma och skipa rättvisa över sin egen 

hovstat, hon blev på så sätt en drottning utan land. Med detta i minnet är det därför än mer 

intressant att studera tidigare forskning kring Kristinas Neapelplaner vilka resulterade i 

avrättningen på Monaldesco.  

 

                                                 
1
 Weibull (1936) sid. 116 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Drottning Kristina av Sverige är en väl genomforskad historisk personlighet och litteraturen 

angående hennes liv och verkan är således bred och av synnerligen varierande karaktär. Detta 

gör henne dock inte mindre intressant att studera, snarare blir det än mer utmanande att finna 

nya vägar och infallsvinklar som tidigare förbisetts eller inte studerats mer ingående, i min 

blygsamma strävan efter att i någon mån bidra med nya aspekter. När det kommer till 

Kristinas tid som drottningen utan land är hennes omtalade, besynnerliga och hastiga 

avrättning av överhovstallmästaren Gian Rinaldo Monaldesco 1657 det som till störst del 

fångat mitt intresse. I detta sammanhang är det högst intressant att koppla händelsen till 

Niccolò Machiavellis Fursten (eller Il Principe) från 1513, ett verk som skapat kraftfulla 

diskussioner och blivit föremål för vida forskning. I detta verk delar Machiavelli med sig av 

sina politiska erfarenheter och bidrar med råd och anvisningar till att bli en duglig härskare.  

 

Med detta uttryckt finner jag det intressant att använda mig av Machiavellis råd till att bli en 

framgångsrik furste som teoretisk utgångspunkt och sedan applicera denna på tidigare 

historikers och andra forskares studier av Kristina kring tiden för avrättning på Monaldesco. 

Detta för att se hur drottningens handlande har beskrivits i relation till Machiavellis 

furstefilosofi. Notera dock att även en tid innan avrättningen och även till viss del några år 

efter händelsen kommer att behandlas.  

 

I korthet blir således mitt syfte att utröna hur Kristina beskrivs i egenskaper och handlingar 

kring tiden för avrättningen på Monaldesco och hur detta överrensstämmer med Machiavellis 

råd för att bli en framgångsrik furste. Denna studie kommer således bli av historiografisk 

karaktär då historiker och andra forskares tidigare forskning angående Kristina kommer vara 

avgörande. Forskningsfrågorna formuleras således som följer: 

 

Hur har Kristina och hennes handlande kring tiden för Monaldescos avrättning beskrivits av 

historiker och andra forskare? Hur överensstämmer dessa skildringar av Kristina med 

Machiavellis råd för att bli en framgångsrik furste?  
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1.2 Metod 

Då syftet med en metoddel i huvudsak är att ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens 

tillförlitlighet följer således nedan en genomgång av det tillvägagångssätt som använts samt 

de premisser som legat till grund för min undersökning.  

 

Då mina forskningsfrågor syftar till att utreda hur Machiavellis furstefilosofi visar sig i 

tidigare forskares studier angående drottning Kristinas handlande vid tiden för Monaldescos 

avrättning, är valet av litteratur avgörande för att nå en slutsats. Flera verk som behandlar 

Neapelplanerna och avrättningen på Monaldesco har således med omsorg valts ut för att bidra 

med en så genomforskad och god jämförelse som möjligt. Undersökningsdelen angående 

Kristina kommer således innehålla en fallstudie med mer konkret empiri där historiker och 

även andra forskares studier av händelsen behandlas, tillvägagångssättet blir därför av en mer 

kvalitativ karaktär. Då ett kvalitativt tillvägagångssätt är vanligt förekommande vid 

texttolkningar av olika slag finner jag denna metod mest användbar för mitt studium. Vidare 

kommer den teoretiska delen angående Machiavellis Fursten bli just teoretisk, där en modell 

av Machiavellis principer för hur en ideal furste bör regera för att uppnå en hög duglighet 

kommer att presenteras. För att nå en slutsats kommer således ett komparativt 

tillvägagångssätt i studien av de utvalda forskarnas undersökningar av Kristina användas, 

detta kommer som ovannämnt, studeras med utgångspunkt i Machiavellis furstespegel med 

titeln Fursten. Mitt antagande är således att det går att applicera Machiavellis fursteteori på 

historieskrivningen om drottning Kristina vid tidens för Monaldescos avrättning, trots att hon 

vid denna tidpunkt inte härskade över ett faktiskt land utan endast en mindre hovstat. Det kan 

återigen noteras att min studie är en historiografisk sådan då jag syftar till att utreda hur olika 

forskare har behandlat en historisk persons handlande, i detta fall drottning Kristinas. Notera 

att framför allt tre ämnen kommer vara frekvent återkommande i denna studie: 

Neapelplanerna, Monaldescos avrättning samt konsekvenserna eller efterdyningarna av denna 

händelse.       

 

1.3 Avgränsningar  

Som ett resultat av den tidsbegränsning och det omfång som ges inom ramen för en D-uppsats 

i historia samt min strävan efter att bidra med en så genomstuderad bild av forskningen kring 

Kristina som möjligt, begränsas denna studie till tiden kring Neapelkomplottens början kring 

1655 med kulmen i Kristina avrättning på Monaldesco 1657 samt ett antal år efter 

avrättningen. Jag har valt denna händelse för att visa på hur Kristina även efter sin abdikation 
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både såg sig som en drottning och fortfarande innehade vissa legitima kungliga rättigheter. 

Slutligen är min avsikt att ställa den utvalda forskningen mot de principer som Machiavelli 

presenterar i Fursten. Då min studie är av historiografisk karaktär har valet av litteratur varit 

ytterst viktig och jag har därför valt att begränsa mig till att undersöka ett antal moderna 

publikationer samt några äldre verk som alla berör Monaldescos avrättning. Jag anser att min 

studie genom detta urval blir djupare och således även mer genomstuderad. Notera således att 

litteraturen om Kristina är mycket bred och att jag därför har valt ut författare och litteratur, 

både äldre och nyare, som behandlar Monaldescos avrättning och som såldes varit väsentliga 

för min studie. Geografiskt kan noteras att jag kommer att hålla mig inom Italien och 

Frankrike, eftersom det är i dessa båda länder som Kristina befinner sig vid tiden kring 

Monaldescos avrättning.   

 

1.4 Disposition 

Jag vill med denna korta textmassa ge läsaren en förklaring till min struktur på nedanstående 

uppsats.  

 

Mitt val att inkludera ett bakgrundsavsnitt med en slags kronologisk översikt över Kristina liv 

och verkan är för att ge läsaren inblick i hur Kristinas liv såg ut före och efter Neapelplanerna 

och Monaldescos avrättning. Min förhoppning är således att läsaren inte skall kastas in i ett 

politiskt händelseförlopp utan att först förses med en bakgrund till den historiska personlighet 

som är den agerande parten i min studie. Min avsikt med bakgrundskapitlet är också att förse 

läsaren med problematiken kring att studera den i hög grad komplicerade personen Kristina.  

 

Det kan redan nu vara på sin plats att understryka att den teoridel som senare kommer att 

introduceras är sprungen ur ett gemensamt arbete mellan mig och min studiekamrat Josef 

Slättman. I teorikapitlet kommer läsaren förses med en modell för vad som karaktäriserar en 

duglig furste enligt Machiavelli och det är således denna teori som kommer att prägla min 

studie.   

  

Vidare har jag för att undvika en tradig uppradning av respektive forskares skildring av 

Kristina, med fokus på Monaldescos avrättning, valt att strukturera undersökningsdelen i form 

av en narrativ textmassa där berättelsen kring Neapelkomplotten som resulterar i avrättningen 

på Monaldesco beskrivs samtidigt som forskarnas olika skildringar framhålls. Detta avsnitt 

kommer således att struktureras tematiskt (och till stor del även kronologisk) med ett antal 
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underrubriker och där varje utvald författare kommer att få ge sin bild av händelserna och 

således även ställas mot varandra. Den uppmärksamme läsaren kommer ganska snart 

upptäcka att det förekommer relativt många kortare citat i undersökningsdelen, detta av mig 

ett medvetet val för att läsaren skall få ta del av de starka ordval som många gånger 

förekommer i forskarnas beskrivningar av Kristina.   

 

Min första tanke inför analysdelen var att ge denna en mer traditionell struktur där varje 

författare skulle bearbetas och diskuteras var för sig. Under studiens gång insåg jag dock att 

de flesta forskarna behandlar samma fenomen kring tiden för Monaldescos avrättning och att 

det således skulle bli allt för repetitivt och tradigt att göra på detta sätt. Därför kommer även 

den diskuterande analysdelen att få en form av tematiskt indelning; där författarna återigen 

ställs mot varandra, det som visat sig i undersökningen lyfts fram och där Machiavellis 

fursteteori lyser som en sol över diskussionen. Det blir således i detta avsnitt som resultatet 

från undersökningsdelen kommer att analyseras i ljuset av teorin.  

 

Det kan även noteras att då ett historiografiskt ämne per definition är ett forskningsläge har 

jag valt att utesluta ett avsnitt med titeln ”forskningsläge” och istället begränsat mig till att 

diskutera för min studie, väsentligt källmaterial och dylikt under rubriken ”källmaterial”.  

 

Jag vill även ge en förklaring till mitt val att stava drottningens namn med K. Jag är väl 

medveten om att Kristina av sin samtid och även själv stavade sitt namn ”Christina”, men då 

kunganamn som standard brukar normaliseras till en svensk översättning har jag valt att stava 

hennes namn ”Kristina”.  

 

1.5 Källmaterial 

För att kunna bidra med en så väl genomforskad och studerad bild som möjligt av drottning 

Kristina vid tiden för Monaldescos avrättning, inom den ram som ges för en uppsats på D-

nivå, har jag använt mig av ett varierat urval av historiker och andra forskare som behandlar 

Monaldescos avrättning. Nedan följer först en kort genomgång av de författare som använts 

till teoridelen för att sedan följas av en utförligare bearbetning av de forskare som har varit av 

relevans för min undersökning av Kristinas agerande kring tiden för Monaldescos avrättning. 

 

Niccolò Machiavellis Fursten, eller Il Principe som titeln på originalspråket lyder, är det verk 

som legat till grund för hela den teoretiska delen av uppsatsen. För teoridelen är det den 
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svenska översättningen från 2008 av Marco Morner som använts. Som tidigare nämnt 

diskuterar och understryker Machiavelli i detta verk vad som utmärker en framgångsrik furste. 

Läsaren förses med flera antika exempla att dra lärdom av samtidigt som den ideala fursten 

presenteras. Det kan även noteras att Machiavellis brev till Francesco Vettori har använts för 

att ge ett exempel och en förklaring till Fortunas nycker. I addition till Machiavellis skrifter 

har dock även andra forskares studier av Fursten varit av vikt. Social- och kulturhistorikern 

Peter Burkes omfattande The Italian Renaissance från 1999 har i viss mån varit av vikt. 

Vetenskapshistorikerna Gunnar Eriksson och Tore Frängsmyrs Idéhistoriens huvudlinjer från 

2005 har till viss del använts i definitioner och dylikt, lika så har idéhistorikern Sven-Erik 

Liedmans Från Machiavelli till Habermas som utkom 1992. Andra intressanta verk som vart 

av vikt i Machiavellistudien är idéhistorikern Svante Nordins konkreta Det politiska 

tänkandets historia från 2006 och historikern Sverker Sörlins Världens ordning. Europas 

idéhistoria 1492-1918. Inte att förglömma är även auktoriteter inom Machiavelliforskningen 

så som Quentin Skinner med verket Machiavelli. En introduktion från 1994, Maurizio Virolis 

Niccolòs leende från 2004 och Mikael Hörnqvists mycket användbara webbaserade texter om 

Machiavelli. Framför allt de tre sistnämnda historikerna har varit synnerligen viktiga för att 

förstå Machiavellis många gånger komplexa och svårförklarliga Fursten.  

 

För en uppsats av historiografisk karaktär är litteratururvalet synnerligen viktig och de 

forskare som valts ut till undersöknings- och analysdelarna har således valts ut med stor 

omsorg. Notera att jag, för att kunna ge en så mångfacetterad bild av Monaldescos avrättning 

som möjligt, har jag valt ut litteratur av relativt skiftande karaktär.   

 

Veronica Buckleys Kristina. Sveriges drottning från 2004 har använts i studien för att visa på 

de många och skilda tolkningar av Kristina som förekommer. Viktigt att notera är dock att 

Buckley företräder den franska biografiska traditionen som till stor del ser Kristina, efter 

abdikationen, som en kringirrande drottning vilken inte lämnat efter sig mycket för 

eftervärlden; en syn som dock kan kännas synnerligen förenklad och ålderstigen. Denna 

grundsyn som Buckley presenterar framgår även av bokens originaltitel Christina. Queen of 

Sweden. The Restless Life of a European Eccentric. Mitt val att ändock använda mig av denna 

publikation i min studie är då den av allmänheten har fått goda omdömen. Notera dock att den 

inte erhållit samma goda gensvar bland historiker som forskat om Kristina. Buckley har 

studerat historia vid universiteten i London och Oxford. Hon har arbetat inom diverse 
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områden med allt ifrån utbildning och översättning till områden som ekonomi och 

oljeindustrin. Efter sin flytt till Paris kom hon sedan att ägna all sin tid åt sitt författarskap.  

 

Peter Englunds Silvermasken – en kort biografi över drottning Kristina från 2006 har varit av 

stor vikt i mina Kristinastudier. Englund bidrar här med en modern och intressant bild av 

drottningen, något som han även har fått goda recensioner för. Englund bidrar i detta verk 

med en bild av Kristina som en komplicerad kvinna som drevs av makthunger och frihetsdrift. 

Englund har doktorerat i historia och kom 1989 ut med avhandlingen Det hotade huset: 

adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. Sedan dess har han publicerat en 

mängd gedigna verk och han innehar även sedan 2002 en plats som ledamot i Svenska 

Akademin.  

 

Marie-Louise Rodéns verk Drottning Christina. En biografi från 2008 har varit av mycket 

stor vikt i mina studier kring Kristina, framför allt eftersom tonvikten för Rodéns biografi har 

legat på just Kristinas tid i Rom. Rodén har bedrivit vida forskning kring Sveriges drottning 

och hon bidrar här med en modern och grundlig studie om Kristina, något som även 

historikern Peter Englund har uppmärksammat då han konstaterar att hon ”[…] i ett läge när 

andra forskare med svårbegriplig brådska övergav den politiska historien, framhärdade, vilket 

resulterar i en delvis ny bild av Kristinas gärningar i Rom.”
2
 Rodén är nu verksam professor 

vid Högskolan i Kristianstad. Hon disputerade 1992 vid Princeton University i en avhandling 

om Kristinas inverkan i den katolska kyrkopolitiken efter 1654.  

 

Sven Stolpe har av vissa historiker ansetts som något tveksam, trots detta har jag valt att 

inkludera hans forskning i min studie då han bidragit med en gedigen insats till forskningen 

om Kristina. Stolpe är en av de svenska forskare som under 1900-talet studerat Kristinas 

skrifter mest grundligt. För mig har hans studier om Kristina varit av vikt för att visa på de 

många och skilda perspektiv eller bilder av Kristina som cirkulerar. Det av hans verk 

angående Kristina som har varit av störst vikt för min studie är Drottning Kristina från 1966 

som är en sammanslagning av hans två böcker Den svenska tiden och Efter tronavsägelsen 

som först publicerades 1960-61. Stolpes första publikation om Kristina utkom 1959 då han 

disputerade i litteraturvetenskap med avhandlingen Från stoicism till mystik. Studier i 

drottning Kristinas maximer. I detta verk ges en synnerligen annorlunda bild av Kristina än 

                                                 
2
 Englund (2006) sid. 177 
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historikerna före honom framfört. Stolpe intresserade sig i hög grad för Kristinas andliga 

utveckling och studerade framför allt hennes maximer för att nå en slutsats. Vad gäller 

Kristinas Romtid ansluter sig Stolpe till uppfattningen om Kristina som en misslyckad och 

besviken kvinna.  

 

Curt Weibull är ett än mer välkänt namn inom Kristinaforskningen och hans publiceringar om 

Kristina har varit högst väsentliga för min studie. Främst hans verk Drottning Christina och 

Monaldesco från 1936 har varit ovärderlig då den har bidragit med en gedigen och utförlig 

bild av tiden för Monaldescos avrättning. Även Weibulls Drottning Christina, studier och 

forskningar från 1931 har varit av vikt för helhetsbilden av Kristina. I detta verk behandlar 

Weibull i hög grad Kristina som politiker. Notera dock att Weibulls historieskrivning om 

Kristina har ådragit sig viss kritik för att stundom falla över i en form av försvarstal till 

drottningen.       

 

Stefano Fogelberg Rotas Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska 

akademierna berör inte i någon större utsträckning avrättningen på Monaldesco, men har ändå 

varit relevant för den korta diskussionen kring Kristinas Accademia Reale i 

bakgrundskapitlet. Fogelberg Rota är litteraturvetare och undervisar vid Stockholms 

universitet, LUMSA- universitet i Rom samtidigt som han även undervisar i ett antal kurser 

vid Högskolan på Gotland. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar angående drottning 

Kristina och akademierna och Poesins drottning från 2008 är hans doktorsavhandling.   

 

Notera även att ett antal sidor från webben har använts, där främst den Internetbaserad 

versionen av Nationalencyklopedin har verkat som hjälpmedel i bakgrundsavsnittet.   

  

Litteraturen kring Kristina är omfångsrik och att jag därför inom ramen för en D-uppsats 

endast kunnat behandla ett urval av dessa. Jag har dock varit noga med att använda den 

litteratur som varit mest väsentlig för min studie av Monaldescos avrättning. I hög grad har 

forskare behandlat Kristina abdikation och konvertering. På senare år har även forskning 

angående Kristinas sexualitet och framför allt hennes maskulina drag gjort sig gällande. Då 

min studie varken syftar till att utreda Kristinas abdikering eller konvertering och inte heller 

hennes sexualitet faller litteratur av detta slag utanför ramen för min studie.  
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2. TEORI 

Den teori som nedan presenteras är sprungen ur ett gemensamt arbete mellan mig och Josef 

Slättman och återfinns således i dels denna studie samt i Med en vilja av järn och nävar av 

stål. Hertig Karls väg till makten sett ur ett machiavellistiskt fursteperspektiv. I skapandet av 

denna teori har vi valt att använda oss av den senast utkomna översättningen av Fursten 

(2008), översatt av Marco Morner. När Fursten för första gången utgavs offentligt 1532 

sällade den sig till genren av furstespeglar som då under lång tid varit populära i Europa. Men 

som också Nordin framhåller så var det en ny sorts furstespegel som Machiavelli skrev. 

Istället för den förskönade och romantiserade bilden av en furste och realpolitiken är det den 

krassa verkligheten som slår emot läsaren i Fursten.
3
 

 

Det kan inte ha undgått någon att utgångspunkten för våra studier kommer att vara Niccolò 

Machiavellis Fursten och de ideal som den framhåller. Detta kan tyckas vara ett vanskligt val 

av utgångspunkt, Machiavellis verk är mycket uppmärksammat och dess vägledning till att bli 

en framgångsrik makthavare har inte enbart intresserat personer med maktambitioner utan har 

även blivit föremål för vida forskning, något som resulterat i hyllmetrar av olika tolkningar.  

Vår utmaning ligger därför i att själva återgå till den faktiska källan, således Fursten om 

ändock i en svensk översättning, för att utforma den teori som kommer ligga till grund för 

våra respektive uppsatser. Syftet med uppsatserna är, som även diskuterats i de inledande 

kapitlen, att belysa utvalda maktutövningssituationer så som de är beskrivna av tidigare 

forskare för att sedan använda den egenhändigt utformade machiavellistiska fursteteorin på 

undersökningarna.  

 

2.1 Att tolka Machiavelli 

Som ovannämnt är Fursten ett mycket omdebatterat verk och har tolkats ur en rad olika 

perspektiv. Väsentligt att uppmärksamma är att Machiavelli i mångt och mycket talar om 

människor och hur människor fungerar. Morner framhåller att: ”Politik byggs på vad 

Machiavelli skulle ha kallat »människans natur».”
4
 Ett av verkets grundläggande budskap är 

således att en furste måste lära känna den mänskliga naturen, i syfte att kunna härska över 

andra människor samt kunna behärska sin egen känslonatur.
5
 Burke framhåller också hur 

Machiavellis realpolitiska erfarenheter fick honom att inse att det bakom alla politiska beslut 

                                                 
3
 Nordin (2006) sid. 55 

4
 Machiavelli (2008) sid. 22 

5
 Machiavelli (2008) sid. 23-24 
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finns människor som är ”[…]‘ungrateful, fickle, liars and deceivers’, and that force, not 

reason, was decisive in politics.”
6
 Detta förhållningssätt att se och undersöka det världsliga 

och mänskliga, låg också i tidens natur och var en del av den kulturströmning vi benämner 

renässansen. Humanismen med sin studia humanitatis hade vid mitten av 1400-talet fått ett 

brett genomslag i Italien
7
 och det är i denna kontext som renässanshumanisten Machiavelli 

författar sin verklighetsbaserade furstespegel. Även Sörlin betonar Machiavellis 

verklighetsbaserade analyser och framhåller att realismen är ett utmärkande drag i alla hans 

skrivna verk.
8
 Det som Machiavelli försöker beskriva i Fursten är således hur makten 

fungerar i verkligheten, i en värld där politiska beslut och maktkamper inte grundar sig på 

förnuft och välavvägda argument utan drivs av otillräckliga och känslostyrda människor. Som 

Machiavelli själv uttrycker det i dedikationen till Lorenzo de´ Medici: 

 

Landskapsmålaren placerar sig nere på slätten för att rätt kunna uppfatta berg och höjder, och uppe 

bland bergen för att förstå sig på slätten. På samma sätt måste man vara furste för att verkligen 

förstå folkets natur, och tillhöra folket för att verkligen förstå furstens natur.
9
 

 

Vi har valt att tolka Fursten som ett realpolitiskt verk där författaren förespråkar ett 

pragmatiskt förhållningssätt till den politiska sfären. Således anser vi att Machiavellis Fursten 

behandlar de konkreta maktsituationer som en furste möter, helt enkelt situationer där fursten 

utför en politisk handling och maktdemonstration. Centralt för dessa maktsituationer, och för 

att förstå Machiavellis uppsåt, är de båda begreppen Fortuna och virtù, dessa begrepp 

kommer att preciseras och diskuteras nedan. 

 

2.1.1 Fortuna  

Fortuna, ödet, lyckan eller slumpen som hon också kallades, innehade en stor popularitet 

under renässansen och tillskrevs makt över allt som var ombytligt exempelvis, krigslyckan, 

vinden, vattnet och inte minst makten.
10

 Begreppet går att dela in i två skilda kontexter, båda 

med religiösa undertoner men i skilda sammanhang. Hörnqvist framhåller en kristen och en 

antik/hednisk tolkning av Fortuna. Hos kristna tänkare sågs Fortuna som ett uttryck för den 

outgrundliga viljan hos Gud. Att människor uppfattar denna kristna Fortuna som nyckfull och 

oförutsägbar grundar sig i det mänskliga sinnets svaghet och oförmåga att förstå den 

                                                 
6
 Burke (1999) sid. 240 

7
 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum16.htm (2010-11-30)  

8
 Sörlin (2004) sid. 274 

9
 Machiavelli (2008) sid. 44 

10
 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum-virtus-fortuna.htm (2010-11-29) 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum16.htm
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/hum-virtus-fortuna.htm
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gudomliga planen. I kontrast till denna Guds försyn ställs den antikinspirerade uppfattningen 

om Fortuna som en oberäknelig, grym och likgiltig gudinna som utan någon som helst hänsyn 

styr över människorna.
11

 Denna antik/hedniska gudinna är alltså den kraft som Machiavelli 

syftar på när han hänvisar till Fortuna, detta blir således även den tolkning av begreppet som 

vi sluter oss till. Det kan sammanfattas som att Fortunas ande ständigt svävar kring fursten 

och kastar ömsom möjligheter ömsom olyckor emot denne.  

 

Vi kan också se hur Machiavelli själv anser sig utsatt för Fortunas grymma nycker i ett brev 

till vännen Francesco Vettori, skrivet den 10 december 1513. I brevet klagar Machiavelli över 

sin ofrivilliga exil från Florens och den politiska hetluften och att den trisstes han lider av på 

sitt lantställe ska: ”[…] satisfy the malice of this fate of mine, being glad to have her drive me 

along this road, to see if she will be ashamed of it.”
12

 Viroli beskriver hur Machiavelli känner 

sig grundligt förnedrad och bedragen av Fortuna, att gudinnan leker en grym lek med 

honom.
13

  

 

2.1.2 Virtù  

Läsaren bör vara uppmärksam på att begreppet virtù redan under renässansen var ett begrepp 

som var tvetydigt och föremål för granskning. Hörnqvist belyser dess dubbla betydelse genom 

att särskilja två användningsområden för virtù. Dels förknippades detta med ett 

avståndstagande ifrån världen och en koncentration på det andliga livet, vita contemplativa.
14

 

I ett sådant sammanhang är det möjligt att begreppet dygd skulle vara en träffande benämning 

av virtù. Den andra tolkningen av begreppet faller under det som Hörnqvist benämner vita 

activa. Inom detta världsliga sammanhang sågs virtù således som ett medel för människor att 

bli framgångsrika och möta Fortunas nycker.
15

 Detta mångbottnade, svårdefinierade och 

ständigt återkommande italienska begreppet virtù översätter Morner kort och gott med 

duglighet. Inte sällan översätts virtù som dygd men i Machiavellis Fursten är detta inte någon 

bra eller en helt fullkomlig definition. För att till fullo förstå detta begrepp har Morner försökt 

finna en passande definition som måste ses ur det sammanhang i vilket det är tänkt att 

användas. I en viss situation vill fursten uppnå ett visst mål, exempelvis erövringen av en stad. 

För att nå detta mål måste fursten ha förmågan att bedöma vilka medel som bör eller kan 

                                                 
11

 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm (2010-11-29) 
12

 Machiavelli (2000) sid. 137 
13

 Viroli (2004) sid. 186 
14

 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt (2010-11-29) 
15

 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt (2010-11-29) 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt
http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machiavelli02.htm#alt
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användas för att nå målet, exempelvis genom belägring, mutor eller diplomati men också var, 

när och hur dessa bäst ska används. Kort och gott, ju bättre fursten behärskar det politiska 

spelet desto större duglighet uppvisar denne. Vidare framhåller Machiavelli att denna 

duglighet är den enda kraft som fursten har att sätta emot det andra centrala begreppet, 

Fortuna.
16

 Trots svårigheterna i att översätta ett italienskt begrepp som under renässansens 

innehade en annan funktion och betydelse än vad vi idag associerar till, har vi valt att i studien 

översätta och referera virtú som just duglighet. 

 

2.1.3 Fortuna och virtú i kontext 

Nordin beskriver Machiavellis politiska filosofi som en kamp mellan begreppen Fortuna och 

virtù, och även han definierar virtù med duglighet, men också kraft, virilitet och manbarhet.
17

 

Att fursten aktivt kan påverka Fortunas verkningar klargör Machiavelli också med brutal 

tydlighet när han säger att: ”[…] ödet är en kvinna och vill man bemästra henne, måste man 

slå och tvinga sig på henne.”
18

 Essensen i Machiavellis politiska budskap blir således att 

fursten måste besegra Fortuna med sin duglighet, eller i alla fall försöka. Det är i detta 

samspel med Fortuna som virtú måste förstås. Måttet för en furstes duglighet mäts i hur denne 

möter och förbereder sig inför de möjligheter och olyckor som Fortuna ställer fursten inför. Ju 

bättre fursten möter och förbereder sig för Fortunas skiftningar ju högre duglighet.  

 

En passande benämning på Machiavellis furstefilosofi skulle kunna vara att den är 

situationsbaserad, där en furstes handlingar alltid ska vara till gagn för staten. Det är i ljuset 

av detta inte konstigt att furstens privata moral och den allmänna etiken kommer i konflikt 

med vad som är bäst för staten. Machiavellis råd är på denna punkt tydliga:  

 

En furste, och framför allt en ny furste, kan inte iaktta allt det som gör att människor anses goda, 

eftersom han för att behålla makten ofta är tvungen att motarbeta hederlighet, barmhärtighet, 

godhet och gudstro.
19

 

 

Fursten kan således inte ha moraliska betänkligheter om denne ska uppnå en hög duglighet. 

Detta är något som Eriksson och Frängsmyr belyser då de menar att de privata moraliska 

                                                 
16

 Machiavelli (2008) sid. 24 
17

 Nordin (2006) sid. 55 
18

 Machiavelli (2008) sid. 160 
19

 Machiavelli (2008) sid. 124 
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värderingar måste ge efter för det som är viktigt för staten.
20

 Det är i ljuset av dylika 

uttalanden som den hårda kritiken som Machiavelli har fått utstå blir tydlig. Viroli noterar 

exempelvis att Fursten har betraktats som ett ont verk skrivet av en ond man.
21

 En uppfattning 

som den engelske religiöse 1600-tals revolutionären Gerrard Winstanley sällar sig till då han 

med hetta i rösten talar om ”Machiavelliska ränker”.
22

  Bilden är dock mer komplicerad än så, 

Machiavelli förordar inte grymma och omoraliska handlingar bara för sakens skull. Det är 

som sagt situationen som avgör vilken handling som är den bästa för staten och fursten måste 

vara så pass duglig att denne kan se handlingsmöjligheterna och kunna utföra dessa. Vi vill 

återigen göra läsaren uppmärksam på att det är i detta övervägande av handling som en furstes 

duglighet visar sig samt hur komplexa dessa val av handlingar egentligen är. Något som 

illustreras väl av Machiavellis resonemang om grymhet när han säger: ”[…] att varje furste 

bör eftersträva att anses barmhärtig och inte grym. Han bör dock akta sig för att använda 

denna barmhärtighet fel.”
23

 

 

Detta visar på Machiavellis pragmatiska inställning till handlingar som kan anses goda eller 

onda. Så länge en barmhärtig handling ligger i statens intresse bör fursten handla barmhärtigt. 

Om en sådan barmhärtig handling inte är möjlig ger Machiavelli det lugnande beskedet till 

fursten att:  

 

En furste bör […] inte bry sig om han blir känd för sin grymhet om det hjälper honom att hålla 

undersåtarna enade och lojala. Med ett fåtal våldsdåd som statuerar exempel kommer han ändå att 

vara mildare än dem som på grund av för stor barmhärtighet skapar oreda, med mord eller rån som 

följd.
24

 

 

Här har vi Machiavellis resonemang i ett nötskal, målet är överordnat allt och målet är att 

behålla makten, stärka staten och expandera på andra staters bekostnad, allt annat är 

ointressant. Nödvändigheten blir furstens rättssnöre och moraliska utgångspunkt
25

 där varje 

enskild handling måste vägas emot situationens krav.  

 

                                                 
20

 Eriksson och Frängsmyr (2004) sid. 77 
21

 Viroli (2004) sid. 192 
22

 Liedman (1992) sid. 38 
23

 Machiavelli (2008). sid. 118 
24

 Machiavelli (2008). sid. 118  
25

 Skinner (1994) sid. 52 
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En furste som vill behålla makten kan inte alltid vara god. Han måste därför lära sig under vilka 

omständigheter han kan tillåta sig vara god – och när han inte kan det.
26

 

  

De överstående citaten visar prov på de medel som fursten måste behärska för att anses 

duglig. Om vi kort skulle sammanfatta Machiavellis furstefilosofi kan denna ses som ett 

dynamiskt samspel mellan furstens duglighet och Fortunas nyckfullhet som avgör när, var och 

hur en furste ska handla. Vidare måste en furste kunna välja rätt medel för sitt handlande efter 

det som situationen kräver, något som vi kommer att behandla ytterligare nedan.   

 

2.2 Den dugliga fursten 

Det är ingen hemlighet att Machiavelli behandlar statsmannakonsten i Fursten och i synnerhet 

hur en furste bör agera för att nå framgång. Denna strävan efter färdighet i statskonsten kan 

vidare sönderdelas i olika ämnesområden, där fursten har värdefulla råd och lärdomar att 

hämta. Det övergripande målet i Fursten innebär i korthet att en furste skall sträva efter att 

skapa en stark och i sinom tid expansiv stat. Machiavelli ger i Fursten flera exempel 

(exempla) på sådana lärdomar, i sin helhet har vi valt att benämna dessa som: etik, religion, 

våldsutövning och djurisk förklädnad; det är dessa begrepp som i detta avsnitt kommer att 

behandlas och tydliggöras. Notera att stor vikt kommer att läggas vid den etiska aspekten 

eftersom det etiska förhållningssättet genomsyrar allt vad en furste företar sig.  

 

2.2.1 Etiken 

Detta första område är ett ständigt återkommande ämne i Fursten och är menat att ligga till 

grund för en furstes personlighet, och är praktiskt taget involverat i allt beslutsfattande. 

Machiavelli är nyskapande i sin syn på etik och moral varvid han bröt med tidigare 

definitioner av dygd och moralisk rättvisa. Detta gjorde Machiavelli genom att framhålla 

furstens egennytta som moraliskt rättesnöre samt hävda att världslig rättvisa och politisk 

legitimitet är något som varje furste själv måste skapa åt sig. Där den traditionella 

moralfilosofin förespråkade det moraliskt hedersvärda framför egennyttan gör Machiavelli 

precis tvärtom. Genom en kall rationalism framhåller Machiavelli att de handlingar som är 

allmänhet accepterade som goda ofta kan leda till ondska och lidande och tvärtom. Fursten 

borde istället väga sitt samvete mot hur nyttigt hans handlande är och alltid sätta nyttan före 

det hedersvärda.
27

 Detta, förhållandevis, rättframma rådet kompliceras dock genom att fursten 

                                                 
26

 Machiavelli (2008) sid. 113 
27

 Machiavelli (2008) sid. 122 - 125 
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måste tänka på hur dennes offentliga handlande uppfattas, det vill säga det som allmänheten 

anser som omoraliska handlingar bör inte utföras i offentlighetens ljus. Fursten måste spela 

rollen som dygdig och rättrådig, härska väl samt sköta den smutsiga delen av sin politik i 

skymundan. Väl värt att nämna i sammanhanget är också att Machiavelli är en varm 

förespråkare för hedersvärda handlingar, med sådana kan fursten skapa sig ett gott rykte och 

anseende, men bara så länge som de inte inkräktar på fursten eller statsnyttan. Det är 

exempelvis bättre för en furste att anses vara grym än barmhärtig om ett sådant rykte är till 

gagn för staten. Således ges rådet till fursten att denne måste begrunda och omvärdera de 

allmänna uppfattningarna om rätt och fel, gott och ont samt inse att det inte alltid går att agera 

efter dessa inom politiken.   

 

2.2.2 Religionen 

I ljuset av den egennyttiga moralfilosofi som Machiavelli förespråkar ter det sig naturligt att 

också en furstes religiösa åsikter faller inom ramen för det allomfattande politiska spelet. 

Religionen ska användas som vilket maktmedel som helst, således i furstens och statsnyttans 

tjänst.
28

 Om fursten kan spela en from roll ger det denne fördelar, men fursten får aldrig känna 

sig hämmad av religionen i sitt beslutsfattande.
29

 Vidare beskriver Machiavelli vikten av att 

spela en god furste inför folket med orden: ”När man ser och hör honom ska han framstå som 

full av barmhärtighet, hederlighet, trofasthet och gudstro – och det finns inget viktigare än att 

synas ha denna sista egenskap.”
30

 Machiavelli är dock inte heller sen med att framhålla 

religionens makt över människor och han säger själv att religiösa furstendömen är de mest 

stabila och säkra då de är uppbyggda av heliga lagar och vars makt sitter så djupt rotad i 

människors medvetande att ingen hotar det.
31

 Det är inte svårt att förstå Machiavellis budskap 

för den religiösa aspekten, en furste kan knappast inneha en större makt över människor än 

makten över deras världsbild och tro. 

 

2.2.3 Våldet 

Även denna aspekt omfattas till stor del av den etiska egennyttan och då i form av att fursten 

inte får känna någon tvekan i att utföra grymma handlingar. Uttryck för sådana handlingar kan 

vara offentliga avrättningar i syfte att statuera exempel eller hemlighetshöljda lönnmord på 

politiska aktörer som blivit för obekväma. Som alltid gäller det för fursten att anpassa dessa 

                                                 
28

 Machiavelli (2008) sid 144 - 145 
29

 Machiavelli (2008) sid. 94 
30

 Machiavelli (2008) sid. 124 
31

 Machiavelli (2008) sid. 94 
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våldsamheter till den politiska situationen. Machiavelli understryker i detta sammanhang att 

det bör finnas en god ursäkt för och en påtaglig orsak till dylika våldshandlingar.
32

 Det krävs 

dock något mer än en flexibel moral för att kunna utföra sådana våldsdåd, en furste måste ha 

tillgång till lojala krigare som fysiskt kan utföra dessa handlingar. Machiavelli framhåller 

därför starkt vikten av att en furste skaffar sig en egen våldsapparat och armé. Detta i syfte att 

inte bli beroende av andra aktörer på den politiska scenen för beskydd och bistånd. Att skaffa 

sig en trogen armé och uppnå våldsmonopol inom staten är ett av furstens viktigaste medel då 

denne vill konsolidera och upprätthålla sin makt. Dessutom är det en förutsättning för de 

långsiktiga målen för fursten, att expandera sin stat på andra staters bekostnad. Machiavelli 

anser till och med att en furstes främsta uppgift är att öva sig i samt att föra krig.
33

 Notera 

dock att Machiavelli framhåller det faktum att en välavvägd och grym våldshandling i det 

långa loppet ger större lugn och frid i staten än om fursten vill visa sig barmhärtig och 

förlåtande.
34

 Det hela skulle kunna sammanfattas som att fursten aldrig få visa sig svag eller 

känslig, om inte situationen kräver detta då är det istället fritt fram för fursten att ta till 

”krokodiltårarna”.  

 

2.2.4 Djurisk förklädnad  

Ett välkänt och talande råd ifrån Machiavelli angående överlevnad på den politiska scenen är 

att fursten med fördel kan lägga sig till med vissa djuriska egenskaper. Detta råd grundar sig i 

Machiavellis uppdelning av politiken i två plan, ett mänskligt sådant styrt av skrivna lagar och 

förordningar samt ett djuriskt där rävens list och lejonets styrka blir nödvändiga maktmedel.
35

 

Han menar således att en furste måste kombinera de egenskaper som förknippas med räven 

respektive lejonet eftersom ”[…] lejonet kan inte försvara sig mot fällorna och räven kan inte 

försvara sig mot vargarna. Man måste alltså vara räv för att känna till fällorna och lejon för att 

skrämma bort vargarna.”
36

 Machiavelli premierar dock rävens egenskaper då menar att de 

furstar genom tiden som innehaft sådana egenskaper är de som klarat sig bäst.
37

  

 

2.3 Det politiska skådespelet 

För att ytterligare konkretisera Machiavellis ideala furste har vi valt att illustrera denna i form 

av en scen, en politisk skådeplats. Av största vikt är det att läsaren medvetengörs om själva 

                                                 
32

 Machiavelli (2008) sid. 120 
33

 Machiavelli (2008) sid. 109 - 112 
34

 Machiavelli (2008) sid. 118 
35

 Machiavelli (2008) sid. 122 
36

 Machiavelli (2008) sid. 123 
37

 Machiavelli (2008) sid. 122 -123 
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hörnstenarna för Machiavellis politiska tänkande. För Machiavelli återfinns politiken överallt 

och det går inte att undfly den, politiken genomsyrar således samhället och allt vad människor 

företar sig. Detta gäller också i synnerhet för en furste som, metaforiskt talat, står väl upplyst 

och beskådad på politikens scen där denne spelar en av huvudrollerna i det politiska 

skådespelet. Detta drama är ett hänsynslöst sådant och lever efter sina egna regler och lagar. 

Den furste som inte klara av att delta i denna teater kommer inte heller att bli långlivad på 

tronen. Utspelad av mer dugliga aktörer faller denne furste ifrån makten och blir i bästa fall en 

av skådespelets bakgrundsstatister eller, i värsta fall, död rekvisita. I detta sammanhang är det 

också passande att lyfta fram det politiska skådespelets publik, den stora massan eller folket. 

Fursten måste vara medveten om sin granskande publik likaväl som sina motspelare på den 

politiska scenen. Vid vissa tillfällen kan dock också publiken ta en mer aktiv roll i skådespelet 

och då äntra scenen, svepa bort alla skådespelarna och riva kulisserna. Ett effektivt sätt att 

förebygga sådana omstörtande händelser ligger i att skapa sig ett rykte. Som det konstateras i 

Fursten så kan en furstes rykte vara ett kraftfullt maktmedel och Machiavelli ger det generella 

rådet att det är bättre att vara fruktad än älskad av sina undersåtar eftersom människor har mer 

respekt inför det som de fruktar.
38

 Däremot ska fursten till varje pris undvika att bli hatad av 

sina undersåtar då detta lätt slår över i folkliga uppror.
39

 För att bli en verkligt mäktig, ansedd 

och framgångsrik furste krävs den, ovan nämnda, personliga dugligheten, virtù, för att kunna 

fånga de möjligheter som Forutna ger. En sådan excellent furste deltar inte bara i det politiska 

skådespelet utan styr i någon mån också handlingen. Fursten förstår vikten av att byta mask 

ifrån rävens till lejonets och från den fromma härskaren till den grymme erövraren, fursten 

använder sig således av etiken, religionen, våldet och den djuriska förklädnaden, under 

skådespelets gång. Inte sällan visar en sådan furste upp en mask inför en utvald del av 

publiken samtidigt som en annan del ser andra sidor hos denne. I ljuset av detta ser det ut som 

att det politiska skådespelet ligger nära djungelns lag, det är ”äta eller ätas” ”döda eller 

dödas”. Som exempel på detta framhöll Machiavelli den romerske kejsaren Septimius Severus 

som en mycket bra förebild för en furste och menade att denne var: ”[…] ett extremt grymt 

lejon och en extremt slug räv.”
40

  

 

I förlängningen är detta en av de större förtjänsterna med Machiavellis filosofi, att han 

framhåller furstens möjlighet till motstånd emot Fortunas nyckfullhet, statsmannakonstens 
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hemlighet ligger helt enkelt i att kunna gripa de växlande tillfällena då de ges och på detta sätt 

betvinga Fortuna.
41

 Det finns något stärkande och pådrivande i denna framställning, att 

människan kan stå upp mot omständigheterna och att med en stor personlig duglighet finns 

möjligheten att forma sitt eget öde. Sörlin framhåller också detta självbestämmande och 

uttrycker Machiavellis ”[…] mest grundläggande tanke: att människorna själva formar sitt 

öde.”
42

     

 

2.4 Kommentarer till Machiavellis ideala statsskick 

I ljuset av vår strukturering av teori ser den kunnige läsare direkt att det saknas ett ämne som 

engagerade Machiavelli i hög grad, strävan mot ett enat republikanskt Italien. Denna idé var 

troligen ett bakomliggande syfte till Furstens tillkomst och utformning. I synnerhet det 

omdebatterade kapitel XXVI visar ämnets betydelse. Machiavellis agitation för ett 

republikanskt enat Italien var dock ett inlägg i samtidspolitiken och faller därför utanför 

ramen för våra studier. Det är ändock av vikt att vara medveten om att det var just denna 

styrelseform som låg Machiavelli varmt om hjärtat, något som visar sig tydligt i hans 

välkända verk Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531).
43

 Vidare kommenterar 

Viroli Machiavellis republikanska tankar som att det i skapandet eller återskapandet av en 

republik krävs en statsstruktur som liknar ett furstendömes och som enar folket och gör sig av 

med republikens motståndare.
44

 Det ska dock framhållas att Fursten tillhörde en specifik 

genre genom att det var en furstespegel och i kapitel II exkluderar också Machiavelli att tala 

om republiker och koncentrera sig på furstendömen.
45

 

 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska mallen 

Då tolkningarna av Machiavellis Fursten är många och av skiftande karaktär, har vi valt att 

tolka verket som ett realpolitiskt sådant där Machiavelli visar på ett resultatinriktat 

förhållningssätt till det politiska.  Vidare krävs för att en furste skall bli framgångsrik, att 

denne först och främst behärskar det egna jaget men även innehar en känsla för människors 

natur i allmänhet; bakom alla politiska beslut som fattas återfinns alltid människor.  
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Centralt i en diskussion kring Machiavellis furste är de båda begreppen Fortuna och virtù. 

Fortuna är detsamma som ödet, lyckan eller slumpen och det är hon som förser fursten med 

tillfällen vilka det sedan anstår denne att bemästra. Begreppet virtù använder vi, i likhet med 

Morner, för att referera till furstens duglighet. För att nå en god duglighet krävs exempelvis 

att fursten vet vilka maktmedel som bör användas för att nå ett visst mål. Det är även denna 

duglighet som fursten använder i sin kamp mot Fortuna.  

 

Machiavellis fursteteori handlar om ett samspel mellan furstens duglighet och Fortunas 

nyckfullhet, det är slutligen detta som avgör när, var och hur en furste skall agera. En furste 

måste även vara duglig nog att kunna välja rätt medel för sitt handlande. För att handla på ett 

lämpligt sätt använder sig fursten av medel i form av etik, religion, våld och djurisk 

förklädnad. Vad gäller etiken återfinns denna i praktiskt taget alla beslut som fattas. En furste 

måste inse att det inte alltid lämpar sig att agera efter det som samhället anser som etiskt eller 

moraliskt riktigt, utan måste vara beredd att sätta nyttan före det hedersvärda. Religionen i sin 

tur skall användas som vilket annat maktmedel som helst: för att nå det mål som fursten satt 

upp. När det kommer till våldet är det viktigt att en furste inte tvekar att utföra handlingar som 

kan anses grymma, denne måste dock vara noga med att anpassa våldsutövandet till 

situationen. Slutligen bör en furste, för att överleva på den politiska skådeplatsen, använda sig 

av rävens list och lejonets styrka efter vad situationen kräver. 

 

I våra respektive studier kommer vi att utgå ifrån situationer där Fortuna tvingar eller ger 

fursten möjligheten att visa sin duglighet. I dessa situationer kommer således furstens 

duglighet till uttryck och de maktutövningsmedel (etiken, religionen, våldet och den djuriska 

förklädnaden) denne använder åskådliggöras. Denna teoretiska mall blir sedan 

utgångspunkten i våra studier av tidigare forskares framställningar av de utvalda 

maktsituationerna, för att urskilja om den tidigare forskningen har skildrat furstarna som 

dugliga i machiavellistisk mening.  

 

 

3. BAKGRUND 

I nedanstående bakgrundsdel kommer en kort och koncis sammanfattning över Kristinas liv 

och verkan ges. Detta för att läsaren inte skall kastas in i Neapelkomplotten och Monaldescos 
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avrättning utan att första få en kort inblick i drottning Kristinas liv och möjligen även få en 

förståelse för hennes komplicerade handlande.  

 

3.1 En historisk bakgrund till drottning Kristina  

Kristina föddes den 8 december 1626 på Stockholms slott som dotter till krigarkonungen 

Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg. Redan vid sex års ålder kom Kristina att 

bli faderslös, då Gustav Adolf 1632 stupade i slaget vid Lützen. Då Kristina fortfarande var 

vid unga år kom Sverige under en tid att styras av en förmyndarregering under ledning av 

Axel Oxenstierna. Innan sin bortgång hade Gustav Adolf varit klar med att han önskade att 

Kristina skulle erhålla en liknande utbildning som manliga tronföljare runt om i Europa. Detta 

innebar i korthet att hon fick lära sig att rida och jaga samt att hon fick liknande boklig 

skolning som övriga furstar.
46

 År 1644 blev Kristina myndig och övertog således styret över 

det svenska riket även om hennes uppträdande vid riksrådens sammankomster under det 

första året var av relativt passiv karaktär, en tid för observation. Redan året efter började dock 

Kristinas egna målsättningar göra sig gällande i politiken. Förhandlingarna i Westfalen 

angående freden i det trettioåriga kriget var nu i full gång och här i såg Kristina sin chans att 

hävda sin ställning som monark, vilken hon förlorat till riksrådet och högadeln under 

förmyndarregeringstiden. Det trettioåriga kriget hade varit en utdragen process i vilken adelns 

position hade förstärkts, detta innebar dock bland annat att män som Axel Oxenstierna inte 

direkt jublade över krigsslutet; Kristina däremot såg nu sin chans och drev aktivt för ett 

fredsslut.
47

 Förhandlingarna mynnade slutligen i oktober 1648 ut i fred.
48

  

 

Redan år 1649 hade Kristina börjat planera för sin succession och det var även detta år som 

hon först introducerade sina planer om kusinen Karl Gustav som sin efterträdare inför 

riksdagen, något som mötte en stark opposition. I tronföljdsfrågan hade rådsaristokratin 

således två utmärkande intressen, dels att genom Kristinas äktenskap och således genom 

kommande arvingar vidmakthålla Vasaättens ställning på den svenska tronen. Det andra 

intresset syftade till att bevara adelns privilegier, något som säkrast gjordes genom en 

försäkran om att rätt person, med liknande intressen, efterträdde Kristina. Drottningen 

lyckades dock tillslut genomdriva sin önskan om Karl Gustav som tronföljare, då hon 

hävdade att det krävdes att kronan försäkrades om något skulle hända henne innan hon hunnit 
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ingå äktenskap. Detta blev Kristinas första steg i hennes planer på att abdikera.
49

 Hon nöjde 

sig dock inte enbart med att kusinen utnämndes till tronföljare, eftersom hon innerst inne inte 

hade några planer på att någonsin ingå äktenskap. Därför kom hon att använda sig av 

motsättningar mellan stånden för att vid riksdagen 1650 genomdriva sitt mål om Karl Gustav 

som arvsfurste.
50

  

 

År 1650 blev det äntligen dags för Kristinas kröning i Stockholm, något som på grund av yttre 

omständigheter tvingats skjutas upp under flera år. Även om datumet för kröningen 

diskuterats redan under 1647 krävdes vida planering och förberedelser för en ceremoni av 

detta slag.
51

  Under 1651 introducerade sedan Kristina sina förtrogna om hennes planer på att 

abdikera. Det var även kring denna tid som hon började närma sig katolicismen på allvar och 

funderingarna kring att konvertera började ta form. Varför Kristina slutligen kom att 

konvertera och övergå till katolicismen är en fråga som till viss del fortfarande kvarstår, hon 

efterlämnade således inte några klara redogörelser över sina tankar.
52

 Detta har lett till att flera 

tolkningar kring konverteringsgåtan har uppstått. För att återgå till abdikeringsplanerna så 

trädde dessa slutligen i verket offentligt 1654 och då efter vida praktiska förberedelser. För 

Kristina krävdes också en stark övertalningsförmåga för att få rådets samtycke. Det var i 

Uppsala som Kristina kom att avklä sig de kungliga regalierna. Viktigt i detta sammanhang är 

att notera det faktum att trots att Kristina kom att avsäga sin den svenska kronan avklädde hon 

sig aldrig sin kungavärdighet. Kristina kom således att behålla sina rättigheter som monark, 

något som innebar att hon behöll rättigheterna att inom den egna hovstaten döma och skipa 

rättvisa.
53

 Denna utformning av abdikationsrecessen är något som kan vara bra att ha i åtanke 

inför kommande undersöknings- och analysdelar. 

 

Efter abdikationsceremonin lämnade Kristina med det samma Uppsala och bara efter några 

dagars uppehåll i Stockholm fortsatte hon färden vidare söderut.
54

 I och med tronavsägelsen 

erhöll Kristina ett svenskt underhåll på 200 000 riksdaler per år. Innan Karl Gustav intog den 

svenska tronen hade han dock redan planer på krig och krig kostade pengar, mycket pengar. 

Detta var något som även Kristina skulle bli varse om då hennes underhåll inte alltid flöt in 
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med lätthet.
55

 Vidare konverterade Kristina sedan i november 1655 till katolicismen i 

slottskapellet i Innsbruck, för att i december tåga in i Rom och konfirmeras av den dåvarande 

påven Alexander VII.
56

  

 

Kristina kom nu att bosätta sig i Rom med vissa undantag från korta uppehåll i länder som 

Frankrike och Sverige. Det stod dock ganska snart klart att Kristina saknade det politiska 

spelet. Detta kom att visa sig vid flera tillfällen så som i hennes försök att verka som medlare 

mellan Frankrike och Spanien eller framför allt i den berömda Neapelkomplotten tillsammans 

med Frankrikes kardinal Jules Mazarin, som sedan mynnade ut i avrättningen av 

Monaldesco.
57

 Denna sistnämnda händelse är min fokus för denna studie och kommer därmed 

att undersökas och diskuteras utförligare i kommande delar av uppsatsen.  

 

Som tidigare nämnts kom Kristina således att resa till Frankrike flera gånger mellan åren 

1656-58. Hon kom även att återvända till Sverige i samband med Karl X Gustavs död 1660-

61
58

 och då framförallt för att värna om sina intressen. Sitt sista besök i Sverige gjorde hon 

sedan 1667 för att sedan 1668 återvända till Rom för gott.
59

 

 

Intressant är även att Kristina 1674 kom att upprätta en akademi, Accademia Reale eller den 

Kungliga Akademin. För Kristina hade akademin en viktig politisk funktion då den verkade 

för att, även efter tronavsägelsen, hävda hennes kungliga status.
60

 Kristina hyllades till stor 

del för sitt heroiska handlande i och med abdikationen och konverteringen till den sanna 

katolska läran.
61

 Hennes intresse för akademier hade dock vaknat till liv tidigare än så, med 

hjälp av filosofen Rene Descartes startade hon under sin tid på den svenska tronen en lärd 

akademi i Stockholm.
62

  

 

I februari 1689 kom Kristinas hälsa att gradvis försämras, med undantag från ett kortare 

tillfrisknande i mars månad, en utvecklingsgång som slutligen kom att resultera i hennes 

bortgång den 19 april. Begravningen skedde i Peterskyrkan i Rom.
63
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4. UNDERSÖKNING 

Som tidigare nämnts i dispositionsavsnittet valde jag mellan att behandla varje forskares 

skildring av Kristinas agerande kring tiden för Monaldescos avrättning var för sig eller att 

analysera dessa parallellt. Eftersom jag anser att det blir mer intressant och givande att redan 

från början ställa författarna mot varandra och skildra Kristinas handlande i en mer narrativ 

form valde jag det sistnämnda alternativet. Nedanstående textmassa kommer således beröra 

Neapelplanerna, Monaldescos avrättning samt efterdyningar av händelsen.   

 

4.1 Neapelkomplotten 

Efter abdikationen från den svenska tronen noterar Englund att Kristina inte hade lyckats 

uppnå sina mål på ett önskvärt sätt. Förhandlingarna över hennes underhåll hade inte blivit så 

som hon tänkt sig och inte heller hade Kristina erhållit den storpolitiska roll i Europa som hon 

önskat. Därför hade hon under sommaren 1655 inlett ett mer offensivt tillvägagångssätt. Trots 

att hon avsagt sig kronan var hon fast besluten att fortfarande behandlas som en monark, 

något som i praktiken inte heller ifrågasattes. Dessvärre räckte denna status inte långt, den gav 

henne inte tillräckliga ekonomiska möjligheter och inte heller gav den henne den 

maktpolitiska ställning hon önskade.
64

  

 

Under Kristinas levnad sågs Italien som ett lockande byte för andra stater att erövra; mycket 

till följd av att halvön ännu inte enats, detta skulle dröja ända fram till 1861. Italien var vid 

Kristinas tid således indelat i flera mindre stater och furstendömen, vilka varierade i storlek, 

styrka och styrelseskick. Exempelvis var området kring Milano och flera delar av Syditalien, 

kungadömet Neapel inkluderat, under spanskt styre. Frankrikes kardinal Jules Mazarin hade 

under tre tillfällen, 1646, 1647 och 1654, gjort försök att för Frankrikes vinning erövra 

Neapel, dock hade alla tre försöken misslyckats. Detta hindrade honom dock inte från att 

under åren 1655 till 1656 planera ännu ett försök att inta kungadömet, men denna gång med 

hjälp av drottning Kristina. Det spanska herraväldet var inget som tillfredsställde Neapels 

befolkning, men inte heller var de intresserade av att acceptera någon annan furste än den 

franske kungens bror Filip av Anjou, något som i praktiken var omöjligt att genomdriva. Det 

var i detta sammanhang som Mazarin såg Kristina som en möjlig lösning på problemet. Att få 

Kristina att acceptera Frankrikes villkor i frågan sågs inte som några större svårigheter och 
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inte heller trodde man att det av Neapels befolkning skulle bli problem att få Kristina 

accepterad som monark.
65

  

 

Englund understryker att det är oklart vem som först fick idén, men att det var under våren 

1656 som Kristina och Mazarin försiktigt började närma sig varandra.
66

 Vidare konstaterar 

Rodén att den officiella överrenskommelsen mellan Mazarin och Kristina kom att fastställas 

den 22 och den 23 september 1656 i de så kallade Compiègne-traktaten. I traktaten 

stipulerades bland annats att Kristina, efter att Neapel erövrats, skulle verka som Neapels 

regent fram till sin död; efter detta skulle kronan återigen lämnas över till Frankrikes 

kungahus. Det skulle således falla sig naturligt att tronen efter detta skulle tillfalla hertigen av 

Anjou. Denna traktat var tänkt som en uppgörelse mellan å ena sidan den franska kungen och 

Kristina samt mellan rikena Neapel och Frankrike.
67

 Buckley förklarar att Neapel skulle 

erövras med hjälp av fyratusen man samt fyrahundra kavallerister och att den nya drottningen 

skulle eskorteras till platsen av dessa. Genom detta skulle äntligen en dröm som Kristina haft 

sedan barnsben uppfyllas, den om att få leda en armé i strid.
68

 Rodén menar att Mazarin och 

Kristina, innan hon lämnade Italien under våren 1656, kommunicerade kring dessa planer 

men att en eventuell korrespondens inte är känd.
69

 Buckley är dock klarare på denna punkt då 

hon menar att en hemlig korrespondens mellan de båda parterna ägde rum och att denna 

inleddes under de första månaderna 1656 för att sedan successivt utformas till planen om 

Neapels erövrande. I och med planerna kring intagandet av Neapel menar Buckley att Kristina 

skall ha blivit så uppspelt att hon skyndat sig upp till Castel SantʼAngelo för att avfyra en 

kanonkula men att hon i alla upphetsning glömde att sikta och att kulan träffade Villa 

Medici.
70

 Vidare observerar Weibull att Kristna även under våren skapade kontakter med och 

knöt förbindelser i Neapel.
71

 I detta sammanhang är det även av vikt att lyfta Stolpes 

uppmärksammande om att Kristinas delaktighet i Neapelplanerna inte från början var 

självklara. Detta då hon först ville försäkra sig om Frankrikes fulla stöd, samtidigt tvekade 

hon inför valet att stödja antingen kardinal Mazarin, som vid denna tid innehade makten, eller 

hans tänkta efterträdare kardinal de Retz. Därför spelade Kristina en tid ett dubbelspel, något 

som dock inte höll hela vägen ut då Mazarin snart överlistade henne. Stolpe menar hur som 
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helst att det skall ha utspelade sig en form av drama mellan Kristina, de Retz och Mazarin.
72

  

Notera att jag återkommer till detta dubbelspel senare i uppsatsen.  

 

Vidare beskriver Buckley Kristinas vistelse i Frankrike vid tiden för kontraktskrivningen som 

präglad av rastlöshet, dåligt uppförande och naivitet. Intressant att notera är Buckleys sätt att 

frekvent återkomma till exempel som visar på Kristinas oförmåga att uppträda enligt sin 

kungliga status. Exempelvis påpekar hon att Kristina vid en balettföreställning som följdes av 

ett teaterstycke skulle ha uppfört sig riktigt illa genom att nästintill ligga ner i stolen med 

benen på armstödet, talat mycket högljut och svurit.
73

 Med andra ord ska hon således ha 

uppfört sig mycket oanständigt. I addition till detta kan Englunds uppmärksammande av 

Kristinas uppträdande vid denna balett samt vid andra tillställningar under denna tid tilläggas. 

Han bekräftar Buckleys uttalande om att Kristina befann sig vid dessa arrangemang dock med 

den skillnaden att han snarare menar att drottningen visade tecken på att vara utled, ett resultat 

av hennes önskan att snart nå Compiègne och Mazarin vilket var hennes egentliga mål med 

resan.
74

  

 

4.1.1 Drivande krafter   

Rodén menar att Kristinas plötsliga intresse, inte långt efter att hon avsagt sig den svenska 

tronen, av att inta Neapel samt hennes kandiderande för den polska tronen under 1660-talet är 

de händelser som medfört att Kristina kommit att ses som inkonsekvent och kringdrivande på 

den politiska scenen utan några klara mål. Med denna tolkning får Kristinas abdikation en 

negativ klang; hon avsade sig således tronen på grund av något som hon inte klarade av, enligt 

flera forskare kan detta ses i hennes äktenskapsvägran. Vidare lyfter Rodén Kristinas egna 

personliga fördelar med att medverkan i Neapelkomplotten. Till skillnad från drottning av 

Sverige handlade det nu om att härska över ett mindre katolskt kungadöme där ingen 

förväntade sig att hon skulle säkra tronen genom arvingar. Ytterligare en påtaglig drivkraft 

som fick Kristina att ingå i detta riskabla samarbete med Mazarin var pengar, något som 

under de senaste åren även använts i pamfletter mot henne. Trots att intäkterna från de 

svenska underhållsländerna, som fastställts i samband med abdikationsrecessen, inte helt 

uteblivit motsvarade de dock inte Kristinas förväntningar. Det är därför föga förvånande att 

Mazarins erbjudande lockade och framför allt med tanke på att Kristina redan då hon lämnade 
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Rom under sommaren 1656 var skuldsatt.
75

 Weibull menar att Kristina, även om hon inte 

lyckades erövra Neapels kungakrona, hur som helst genom det diplomatiska spelet skulle 

kunna trygga sin ekonomiska situation.
76

 

 

Även Englund menar att bakgrunden till Kristinas medverkan i Neapelkomplotten är 

uppenbar, och har även till viss del redan berörts ovan. Hon hade efter tronavsägelsen både 

fått erfarenhet av ekonomiska svårigheter och politisk oförmögenhet. Dessa lärdomar är nära 

sammanlänkade och hade båda varit mödosamma prövningar för Kristina att hantera.
77

 

Englund uttrycker det kort och koncist som att ”[…] utan pengar, ingen makt; utan makt, inga 

pengar.”
78

 Ett tillstånd som Kristina inte alls fann njutningsfullt, utan snarare såg som en 

sorglig situation. Han understryker att hennes yttersta mål var självständighet, den strävan 

som från början fört henne till det påvligt kontrollerade Rom.
79

 Englund diskuterar ofta 

Kristinas frihetsdrift, en drift som fanns med i alla de stora förvandlingar hon genomgick 

under sin levnad. Framför allt kan hennes strävan efter självständighet och frihet anas i 

uttalandet: ”Om jag underkastade mig en metamorfos, skulle jag fördra att bli en lejoninna, så 

ingen kunde uppsluka mig.”
80

 Trots att Kristina ska ha yttrat dessa ord i samband med att hon 

fick höra om den första blodtransfusionen, kan även hennes mål i livet anas här. Vidare 

framhåller Rodén att Kristina hade saknat det politiska spelet och att Mazarins Neapelplaner 

således var en väg in i händelserna centrum.
81

 

 

4.1.2 Gian Rinaldo Monaldesco 

Allmänt känt är att Kristina under denna tid, det vill säga runt 1655, anställde den italienske 

adelsmannen Gian Rinaldo Monaldesco som överhovstallmästare vid sitt hov, en titel som 

Buckley ser som storstilad med tanke på att Kristina vid detta tillfälle endast ägde en ridhäst.
82

 

Monaldesco härstammade från en äldre italiensk adelssläkt som i tidigare århundraden hade 

inkluderat flera framstående män. Monaldesco i sin tur hade successivt arbetat sig upp till en 

relativt betydelsefull ställning i samhället.
83

 Kristinas hov hade tidigare bestått av till största 

delen spanjorer, vilka hade strävat efter att fastkedja henne vid spanska intressen och använda 
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henne i stridigheterna mot Frankrike. Weibull påpekar dock att detta hade bidragit till att 

Kristinas frihet och oberoende minskat och att hon därför sökte sig till Frankrike istället. Vad 

beträffar hennes hovstat hade spanjorerna börjat ersättas av italienare.
84

 Rodén 

uppmärksammar att Monaldesco verkade i Frankrikes tjänst vid tiden för Mazarins senaste 

försök att inta Neapel 1654. Hon menar därmed att det är troligt att Monaldesco var tänkt att 

verka som mellanhand i kommunikationen mellan Kristina och Mazarin.
85

 Vidare menar 

Weibull att Kristina förlitade sig på Monaldesco och anförtrodde honom Neapelplanerna 

samtidigt som han även fick i uppdrag att verka som mellanhand i Kristinas kontakter med 

ledande statsmän.
86

  

 

4.1.3 Med en räv bakom örat 

Planerna på maktövertagandet i Neapel kom dock att under hösten tillfälligt skjutas upp, detta 

på grund av Mazarins engagerande i en kampanj i Flandern. Kristina återvände därför till 

Italien dock, inte till Rom, utan stannade i stället i åtta månader i Pesaro, en stad inom 

Kyrkostaten. Sina vänner informerade hon om att det var pesten som höll henne ifrån Rom. 

Rodén påpekar dock att det är tydligt att hon här inväntade klartecken från Mazarin om att det 

var tid för Neapelerövringens verkställande. Slutligen 1657 mot slutet av juni månad lämnade 

Kristina Pesaro, och förklarade att nya utbrott av pesten i Rom fortfarande höll henne därifrån 

och att hon därför menade att besöka Sverige för att ordna upp sina finanser, men att hon 

tänkte resa genom Frankrike för att besöka Ludvig XIV och beskåda hans agerande i en 

balett.
87

 Buckley konstaterar även hon att Kristina i juni inte längre ville vänta på klartecken 

från Mazarin. Hon bestämde sig istället för att utan inbjudan och tillåtelse från fransmännen 

färdas till Frankrike, en resa som dock drog ut på tiden på grund av brist på organisation och 

pengar.
88

  Weibull omnämner Kristinas vistelse i Pesaro som ”[…] den händelselösaste tiden i 

drottning Christinas liv: en underlig, till synes död period i hennes händelserika historia.”
89

 

Inom den politiska sfären i Europa hade drottningens undanskymda vistelse i Pesaro inneburit 

att hon börjat glömmas bort.
90
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Vidare lyfter Stolpe en annan tolkning av Mazarins förhalande av planerna. Då Mazarin var 

känd för att spela dubbelt menar Stolpe att det kan tänkas att Monaldesco istället för att tjäna 

Kristina övergick till att verka hos Mazarin och att han där arbetade med att förhala planerna 

eller verkade för att finna en mer lämplig kandidat än Kristina. Genom denna möjliga tolkning 

blir det även klart att Monaldesco informerade Mazarin om alla de tankar och projekt som 

Kristina själv hade.
91

 I och med den westfaliska freden sågs Kristina, av sig själv och av 

Europa, som segrarinna i trettioåriga kriget och som en fredsstifterska. Detta var Mazarin 

medveten om och samtidigt som han övertygade Kristina om sin tilltro till henne var han 

innerst inne ytterst tveksam. Att också Kristina spelade en form av dubbelspel framhålls av 

Stolpe då han understryker att hon under en tid tvekade innan hon blev en del av 

Neapelplanen.
92

 

 

Buckley menar att det faktum att Mazarin sköt upp Neapelplanerna och även att han inte 

besvarade de många brev som Kristina sände honom angående detta ärende, visar på att 

kardinalen spelade ett dubbelspel och att Kristina på grund av sitt starka självförtroende inte 

genomskådade detta. Buckley beskriver Kristinas ovetskap med orden ”Machiavellisk taktik 

var hennes eget prerogativ, det var hon övertygad om. Föreställningen var den stora talang 

hon berömde sig av. Andra fick gärna bli svindlade och duperade.”
93

 Englund i sin tur visar 

dock på hur Kristina var den som försökte sig på att spela dubbelt, men att hon denna gång 

var ut på för djupt vatten. Detta då hon hade mött sin överman då det kom till listigt rävspel, 

Mazarin var nämligen en mycket misstänksam man och hade således flera spioner utsända för 

att övervaka diverse situationer.
94

 I addition till detta kan även Englunds tankar kring 

Kristinas starka individualism belysas, då han menar att denna ofta kunde visa sig i form av 

en extrem självupptagenhet. Englund förklarar detta med att Kristina, född som regent, var 

van vid att vara i centrum där allting kretsade kring henne. Det faktum att Kristina hela tiden 

sökte efter sitt eget jag och inte heller kunde förmå sig att se på världen annat än utifrån sig 

själv, skulle kunna vara en orsak till att hon många gånger lät sig vilseledas av andra.
95
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4.2 En ökänd avrättning  

Kristina anlände till Frankrike under andra häften av 1657 men gavs då inget tillfälle att träffa 

varken kung Ludvig XIV eller kardinal Mazarin. Den förstnämnde befann sig för tillfället i 

Frankrikes nordöstra delar och kardinalen hade i sin tur i oktober insjuknat och var således 

inte anträffbar. Kristina erbjöds dock rum på slottet Fontainebleau tills kungen var tillbaka.
96

 

Buckley skriver att Kristina i mitten av juni fått nog av Pesaro och reste vidare till Paris utan 

inbjudan. Väl framme i Fontainebleu brådskade hon på ett möte med Mazarin genom att 

skriva flera brev, dock led kardinalen av gikt och kunde således inte ta emot besök och inte 

heller besöka någon för tillfället. Kristina skall då, enligt Buckley, ha vankat av och an i vrede 

och känt sig otroligt förödmjukad av Mazarins avvisande uppförande.
97

 Intressant är också 

Buckleys beskrivning av Kristinas frustration över att gång på gång bli avvisad av Mazarin 

och att inte bli tagen på allvar, då hon skriver: ”Han höll hennes händer bundna medan hon 

ville slå till, och till sist gjorde hon det. Det blev dock inte Mazarin som fick ta emot slaget 

utan hennes hovstallmästare markis Monaldesco.”
98

 Buckley beskriver således Kristina som 

fylld av frustration, vrede och hämndlystnad över att vara avvisad.   

 

4.2.1 En katt bland hermeliner  

Det var nu, under vistelsen på Fontainebleu, som Kristina kom att upptäcka att något inte stod 

rätt till; hennes och Mazarins planer hade läckt ut. Det var hennes egen överhovstallmästare 

Monaldesco som informerat det neapolitanska frihetspartiet, vilka kämpade för Neapels 

självständighet, om Neapelkuppen. Då Kristina börjat ana ”ugglor i mossen” lyckades hon få 

tillgång till vissa delar av Monaldescos korrespondens, efter dessa efterforskningar 

konfronterade hon sedan honom. På detta sätt beskriver Rodén upptakten till det som slutligen 

skulle resultera i avrättningen av Monaldesco.
99

 Buckley i sin tur skriver om hur Kristina fått 

höra att hennes brev blivit öppnade innan de nått fram till henne själv, genom att ett antal 

sigill var brutna.
100

 Trots detta gjorde hon ”[…] ingenting förhastat utan vilade på hanen och 

samlade bevis i all tysthet.”
101

  

 

Även Englund uppmärksammar att det var redan under sensommaren som rykten kring 

Neapelplanerna hade gjort sig gällande och att Kristina i oktober hade förstått att någon i 
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hennes närhet måste ha blottat hennes planer. Kristina gillrade då en fälla för att för att samla 

bevis till konfrontation. Englund betonar att det är oklart varför Monaldesco valde att avslöja 

Neapelplanerna, men att det utan tvekan var han som var den skyldige.
102

 Stolpe i sin tur 

bekräftar också att Kristina skall ha förstått att Neapelplanerna läckt ut, då det redan i augusti 

gick rykten om dessa planer. Hon skall också ha förstått att det var någon vid hennes eget hov 

som förrått henne, den enda två tänkbara kandidaterna var Monaldesco eller Francesco Maria 

Santinelli eftersom de var de enda som känt till Neapelplanerna. Kristina skall dock redan i 

oktober ha misstänkt Monaldesco för förräderi och meddelat Mazarin om situationen i ett 

brev. Stolpe konstaterar också med säkerhet att det var Monaldesco som förrått drottningen 

och att hon därmed skulle komma att använda sig av sina formella rättigheter i att skipa 

rättvisa.
103

  

 

Även Weibull bekräftar att Kristina, efter att ha fått veta att någon förrått henne, gillrat en 

fälla dels genom att beslagta de brev Monaldesco sände och mottog samt genom ett samtal 

med Monaldesco där hon låtsades misstänka en frånvarande hovman för förräderi. 

Monaldesco visade då sitt starka missnöje mot ett sådant förräderi och yttrade att drottningen 

inte borde förlåta någon för ett sådant brott.
104

 I addition till detta poängterar Rodén att 

Kristina, efter att förräderiet bekräftats, endast hade två valmöjligheter: överlämna 

Monaldesco till den lokala domstolen eller att själv följa anvisningarna för en rättegång och 

således själv skipa rättvisa. Det första alternativet var synnerligen problematiskt då de befann 

sig i Frankrike och Monaldesco var italienare. Det blev således det sistnämnda alternativet 

som kom att verkställas.
105

  

 

4.2.2 Avrättning eller mord? 

För sitt förräderi fick Monaldesco plikta med sitt liv men innan han avrättades tvingade 

Kristina honom att bikta sig för hovkaplanen i Fontainebleu vid namn pater Le Bel.
106

 Le Bels 

långa och detaljerade protokoll citerar för övrigt både Stolpe och Weibull i redogörelsen av 

händelsen. Även Buckley använder utvalda delar av detta i sin skildring. Rodén och Englund 

återberättar istället händelsen med egna ord.  
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De män som Kristina beordrade att verkställa avrättningen var inga mindre än Monaldescos 

bittra fienden bröderna Santinelli, vilka också arbetade i drottningens tjänst. Exekutionen ägde 

rum i Galerie des Cerfs den 10 november 1657 (Hjortgalleriet, vilket fått sitt namn av alla de 

jakttroféer som prydde väggarna) och var enligt Rodén ”[…] utdragen och onödigt grym.”
107

 

Monaldesco hade nämligen fått reda på att Kristina avslöjat honom och bar således en brynja 

som skydd under kläderna, till slut lyckades dock bröderna Santinelli döda honom med ett 

hugg i halsen.
108

 Detta är även något som bekräftas av Buckley fast med den skillnaden att 

hon menar att Monaldesco istället för ett hugg fick halsen avskuren.
109

 Hon beskriver 

händelsen som ”[…] den svartaste i Kristinas liv.”
110

 Vidare beskriver Buckley tiden fram till 

själva avrättningen som plågsam, då Monaldesco flera gånger bad Kristina om att visa 

barmhärtighet och nåd, men att hon vägrade ge vika. Kristina skall ha givit bestämda order 

om att utan dröjsmål verkställa avrättningen. Buckley konstaterar även att Kristina hävdade 

att hon själv hade rätt att närsomhelst hon ville döma sina egna undersåtar.
111

 Med Buckleys 

egna ord uttryckt ”Hon var född härskare och svarade inför Gud och ingen annan.”
112

 

Monaldesco skall flera gånger, under syndabekännelsen, ha skrikit i desperation över att hans 

synder blottats. Slutligen nämner dock Buckley att Kristina inte juridiskt hade överstigit sina 

rättigheter, hon hade fortfarande makten att döma sina undersåtar.
113

 

 

Englund i sin tur menar, som även nämnts ovan, att det inte rådde någon tvekan om 

Monaldescos skuld och att Kristina inte heller någon gång tvekade på att det faktiskt var 

hennes egen hovstallmästare som förrått henne. Efter en slags förhörsliknande konfrontation 

lät Kristna avrätta Monaldesco, trots att han gråtande hävdade sin oskuld. Vidare menar 

Englund att Kristina i juridisk mening var en monark med formell domsrätt över sina 

undersåtar och att hon genom avrättningen på Monaldesco visade på sin moraliska suveränitet 

samtidigt som hon blottade sina brister som politiker. Detta då hon inte innan händelsens 

utförande förutsett konsekvenserna av sitt handlande och omvärldens reaktioner.
114

 Weibull 

berättar också om hur Kristina den 10 november i galleriet konfronterade Monaldesco om 

hans förräderi, vilken flera gånger bönföll framför hennes fötter och bad om nåd. Weibull 

noterar att detta blev en utdragen process då Monaldesco flera gånger vägrade att bikta sig för 
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pater Le Bel men att han slutligen gav med sig. I likhet med Rodén skriver även Weibull att 

Monaldesco för att skydda sig bar en stark pansarskjorta men att han slutligen dog av att en 

värja träffade honom i strupen.
115

 

 

4.3 Dramatiska konsekvenser 

Weibull menar att händelsen i Galerie des Cerfs i Fontainebleu var otroligt 

uppseendeväckande och att Monaldescos avrättning har, i den moderna europeiska historien, 

förblivit beryktad. Händelsen var oerhörd och kom således att utgöra det huvudsakliga 

samtalsämnet i Rom och Paris under en lång tid.
116

    

 

Rodén menar att flera ansåg avrättningen vara en förolämpning då den ägt rum under den tid 

Kristina vistades på Fontainebleu som gäst hos den franske kungen.
117

  Weibull noterar dock 

att Kristina var villig att be Frankrikes kung om ursäkt då hon insåg att han med rätta kunde 

känna sig kränkt över att avrättningen ägt rum just på hans slott. Hon sände även, efter 

kungens önskan, bort Santinelli och hans kumpaner.
118

 Vidare visar Buckley hur avrättningen 

kom att ses som godtycklig och brutal, och att Kristina nu hade ”[…] avslöjat sig som en äkta 

barbar, av naturen kapabel till barbarisk ondska.”
119

 Hon poängterar även att detta inte ska ha 

varit den första gången Kristina visat prov på en både omedgörlig och rå karaktär.
120

 I 

kontrast till detta menar Stolpe att det intressanta med Kristinas agerande, trots att hon 

vistades i den franske kungens slott, är att hon så lugnt verkade obekymrad om de rykten som 

oundvikligen skulle födas efter ett sådant handlande. Hon var således på det klara med att hon 

handlat korrekt både ur moralisk och ur juridisk synpunkt.
121

  

 

Flera rykten började snabbt göra sig gällande över Europa. Buckley menar att det skvallrades 

om att Kristina och Monaldesco skulle ha haft en kärleksaffär men att han skulle tröttnat på 

henne vilket gjorde henne ursinnig. I den diplomatiska sfären spreds mer troliga rykten om 

hur Kristina smitt planer i att överta Neapel och hur dessa sedan avslöjats av Monaldesco.
122

 

Även Englund konstaterar att det rykte som först började spridas var de att Monaldesco skulle 
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ha varit Kristinas älskare och att hon på grund av svartsjuka lät döda honom.
123

 Intressant är 

även att det i Italien spreds en skrift som visade på drottningen utan land ”[…] en furstinna 

utan undersåtar, en slöserska utan pengar, en politiker utan politiskt förstånd, en tyrann utan 

makt.”
124

 Även Stolpe bekräftar ryktesspridningen om att Kristina och Monaldesco skulle haft 

ett förhållande, men att Kristina till slut tröttnat på markisen och stuckit ned honom.
125

 

Weibull bekräftar också de många rykten som cirkulerade efter avrättningen och menar att de 

rykten som spreds ofta grundade sig i ryktesspridarnas personliga ståndpunkt. Weibull lyfter 

tre olika motiv som spreds i Europa. Det första var att Kristina tagit ut sin hämnd på 

Monaldesco som skrivit ett ofördelaktigt brev om drottningen, det andra bekräftade att 

Kristinas motiv skall ha varit av mer djup och fördold karaktär och det tredje och sista ryktet 

visade på hur händelsen ägt rumt utan drottningens inverkan; en av bröderna Santinelli hade 

på grund av rivalitet och fientlighet mördat Monaldesco.
126

 Vad gäller ryktet om en 

kärleksrelation mellan Monaldesco och Kristina menar Weibull att detta endast är ett försök 

av en skandalhungrig publik att förklara den gåtfulla affären Monaldesco.
127

 I den aktuella 

litteraturen beskrivs Monaldescos avrättning således som en händelse som väckt starka 

känslor runt om i Europa och bidragit till en kraftig ryktesspridning.   

 

Monaldescos avrättning kom alltså att genljuda över hela Europa och enligt Rodén var 

Kristinas agerande ett tydligt tecken på att hon, i och med abdikationen, hade avsagt sig sin 

regering men inte sin kungavärdighet. Händelsen chockerade även kardinal Mazarin som nu 

desperat försökte finna vägar att rädda sitt eget men även Kristinas anseende. Till sin hjälp tog 

han Pierre Chanut, som var en gammal vän till Kristina, då han såg ett tillfälle att utnyttja den 

dispyt som funnits mellan bröderna Santinelli och Monaldesco. Chanuts uppgift blev helt 

enkelt att övertyga Kristina om att det var bäst att låta folk tro att mordet var en olycklig följd 

av den personliga konflikten som rådde parterna emellan och en ”[…] konsekvens av det heta 

italienska temperamentet.”
128

 På detta övertalningsförsök svarade Kristina med ett brev, vilket 

förekommer i alla de utvalda författarnas publikationer och det kan därför vara av betydelse 

att presentera, framför allt då det är av stor vikt i relation till den machiavellistiska 

fursteteorin. Brevet lyder: 
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Monsieur Chanut, som är en av de bästa vänner jag tror mig ha, kan tala om för Er att jag med 

uppskattning har lyssnat till allt vad Ni hade att säga mig. Att han misslyckats med att uppväcka 

panisk skräck i min själ, så som han hade önskat, beror inte på att han inte skulle ha utmålat dessa 

fasor som så skräckinjagande som han med sin vältalighet är kapabel till. Men för att vara 

uppriktig är vi människor från Norden en smula vilda, och av naturen orädda. Därför må Ni förlåta 

honom att han inte hade så stor framgång i sitt uppdrag som Ni hade önskat, och tro mig när jag 

säger att jag skulle göra vad som helst för att behaga Er, utom att frukta Er. Ni vet säkert att ingen 

som har passerat trettio är rädd för struntprat, och själv finner jag det mycket mindre svårt att 

strypa människor än att frukta dem. Vad beträffar det som jag har gjort med Monaldesco vill jag 

säga att om jag inte redan hade gjort det skulle jag inte gå och lägga mig i kväll förrän det var 

gjort, och jag har ingen anledning att ångra mig utan snarare hundra anledningar att glädjas. 

Sådana är mina känslor angående denna sak. Om det behagar Er blir jag glad, om inte kommer de 

ändå att förbli desamma, liksom jag i hela mitt liv förblir Er mycket tillgivna vän Christina.
129

 

 

Som brevet antyder var förslaget om att skylla över ansvaret för avrättningen något som 

Kristina inte alls ville ställa sig bakom. Rodén menar att trots att Kristina nu befann sig i ett 

ytterst utsatt läge ansåg hon att hon hade handlat rätt och hon var därför villig att stå för sin 

sak.
130

 Även Weibull påpekar att Mazarin ville att Kristina skulle lägga skulden på Ludovico 

Santinelli och hans följeslagare, vilket hon direkt nekade till och menade att ”[…] hon hade 

väl icke längre något land att härska över, men hon ville åtminstone ha kvar suveräniteten 

över sitt hov och kunna skydda sig mot förrädare.”
131

 Följderna av händelsen blev inte alls 

lätta för Kristina, Rodén beskriver det med orden ”[…] den allmänna opinionen fråntog henne 

den kungavärdighet hon så intensivt kämpat för att upprätthålla.”
132

 Rodén menar att den 

slutsats man kan dra av detta är att Kristina, under de första åren utanför Sverige, i 

anställandet av italienare till sin nya hovstat visar på ett bristande personomdöme.
133

 

 

Buckley lyfter också hon Mazarins försök att övertala Kristina till att skylla över skulden, 

men att hon envis som hon var inte ville dölja något. Notera Buckleys ordval om att ”Hennes 

anseende skulle stå eller falla med vad hon hade gjort, i kallt blod, fullständigt överlagt.”
134

 

Hon uttrycker även att Kristina i ett brev till påven ska ha vridit och vänt på händelsen så att 

det ska ha framgått att det var Monaldesco som bar skulden till avrättningen och inte hon 
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själv.
135

 Stolpe konstaterar dock klart och tydligt att Monaldesco utan tvekan förrått Kristina 

och att hon därför använde sin formella rätt att straffa honom och att han som förbrytare 

bekänt sitt förräderi. Han menar även att drottningen aldrig kom att ångra sitt beslut utan 

ansåg sig ha handlat helt korrekt.
136

 Stolpe menar att: ”Det är denna stolta och modiga kvinna 

som man velat göra till en nyckfull hysterika.”
137

  

  

Också Englund visar tydligt på hur Kristina vägrade att skyla över händelsen då hon ansågs 

sig ha handlat korrekt och såg därför inte heller någon mening med att dölja detta faktum.
138

 

Englund uttrycker det som att man i Kristinas kommunikation kring händelsen kan utläsa 

”[…] ett tydligt självrättfärdighetens patos.”
139

 Vidare menar Weibull att Kristina inte hade 

några som helt tvivel om att hon hade handlat rätt och riktigt i fråga om behandlingen av 

Monaldesco och hon tog således helt och hållet på sig ansvaret för hans död.
140

 Trots att 

Kristina kan anses ha givit upp sina rättigheter som drottning i och med abdikationen 1654, 

ansåg hon sig själv fortfarande som värdig att axla det ansvar som låg för en drottning. Eller 

för att återigen citera Rodén som uttrycker det som att Kristina ”[…] avsagt sig regeringen 

men aldrig sin kungavärdighet.”
141

 Detta var för övrig även något som klargjordes under flera 

punkter i abdikationsrecessen.
142

 Kristina slutade således inte att inneha titeln som drottning 

trots att hon inte längre styrde över ett faktiskt land, det kan tänkas att hon istället blev en 

drottning utan land. Englund framhåller dock att då Kristina inte regerade över ett faktiskt 

land saknade hon en tillräckligt omfattande materiell maktbas, något hon behövde för att 

kunna hävda sig i den europeiska storpolitiken.
143

  

 

Vidare skall påven enligt Stolpe blivit skräckslagen över händelsen. Han skall ha informerat 

Kristina om att han inte längre kunde se på henne med samma positiva syn som tidigare och 

att han avsåg att kalla Monaldescos mördare till rättegång, ett meddelande som Kristina mötte 

med sedvanligt lugn. Stolpe menar att det är just detta lugna uppträdande som både förvånar 

och imponerar i hennes agerande.
144

 Monaldescos avrättning ledde enligt Englund till att 

                                                 
135

 Buckley (2004) sid. 323 
136

 Stolpe (1966) sid. 308-309 
137

 Stolpe (1966) sid. 309 
138

 Englund (2006) sid. 99-101 
139

 Englund (2006) sid. 100 
140

 Weibull (1936) sid. 60-61 
141

 Rodén (2008) sid. 206 
142

 Rodén (2008) sid. 208 
143

 Englund (2006) sid. 101 
144

 Stolpe (1966) sid. 305 



40 

 

smädeskrifter cirkulerade i form av biografier, romaner och även teaterstycken där Kristina 

framställdes som en föraktad kvinna.
145

 Eller som Englund beskriver det: ”Både för samtiden 

och eftervärlden var saken avgjord: dådet bevisade en gång för alla att Kristina bara var en 

grym och obalanserad hysterika.”
146

  

 

 

5. ANALYS 

I detta kapitel av uppsatsen kommer en diskussion och en analys av det som framkommit 

genom studiens gång att kopplas till den machiavellistiska teorin. Som även konstaterades i 

dispositionsdelen kommer detta kapitel att få en form av tematisk indelning. Det kan därför 

vara på sin plats att ännu en gång presentera de ovannämnda frågeställningarna som först 

introducerades i uppsatsens inledande kapitel: Hur har Kristina och hennes handlande kring 

tiden för Monaldescos avrättning beskrivits av historiker och andra forskare? Hur 

överensstämmer dessa skildringar av Kristina med Machiavellis råd för att bli en 

framgångsrik furste?  

 

5.1 Kristina – en machiavellistisk furste? 

Nedan följer en genomgång av det som konstaterats i undersökningsdelen med en tydligare 

koppling till Machiavellis furstefilosofi. Jag kommer således lyfta fram och belysa 

utmärkande och återkommande drag i respektive forskares beskrivning av Kristinas 

handlande vid tiden för Monaldescoaffären och även sammanlänka dessa till den fastställda 

teorin.   

 

5.1.1 Att fånga Fortuna 

Under våren 1656 började Fortunas ansikte sakta ta form framför Kristina, detta genom att 

kardinal Mazarin framlade ett erbjudande som drottningen svårligen kunde motstå.  

 

Det står tidigt klart i Englunds skildring att Kristina, strax efter abdikationen från den svenska 

tronen, i hög grad saknade det politiska spelet. Dessutom hade bristen på ekonomiska medel 

tärt på drottningen, som Englund konstaterat ”[…] utan pengar, ingen makt; utan makt, inga 

pengar.”
147

 Det faktum att hon antog möjligheten då den gavs, i detta fall Mazarins 

                                                 
145

 Englund (2006) sid. 98-100 
146

 Englund (2006) sid. 101 
147

 Englund (2006) sid. 84 



41 

 

erbjudande, visar att författarna tillskriver henne den duglighet som krävdes för att fånga 

Fortuna. Denna allians med Mazarin bekräftas av samtliga författare. Enligt Rodén är 

Kristinas accepterande av Neapelplanerna därför föga förvånande, hon erhåller både pengar 

och makt. I en machiavellistisk kontext är allt i sin ordning vad gäller Kristinas önskan att inta 

Neapels kungakrona, genom detta skulle hon utöka sin egen stat, vilket i detta fall var hennes 

hovstat.   

  

Buckley poängterar dock bristerna hos Kristina vid tiden för kontraktskrivningen i 

Compiègne, dåligt uppförande och brist på organisation framhålls i synnerhet. Dessa brister 

kompletteras även med en allmän bild av Kristina där hon nästintill framstår som en hovnarr, 

eller som Buckley själv beskriver Kristinas person: ”[…] denna lustiga lilla människa i 

herrskor och med smutsiga händer.”
148

 I Buckleys skildring framstår Kristina som en 

skandaldrottning, utan den kompetens och värdighet som anstår en furste. Detta för en furste 

dåliga uppförande kommenteras även av Machiavelli som menar att en furste aldrig får ”[…] 

tumma på sin värdighet, den får han under inga omständigheter vara utan.”
149

 I stark kontrast 

till Buckleys beskrivning framhåller Weibull Kristina vid denna tid som förutseende och 

planerande, i synnerhet den förstnämnda egenskapen är en sådan som karaktäriserar en duglig 

furste. Märk väl att denna egenskap diskuterats i teoridelen där det fastslås att en furstes 

förmåga att förbereda sig är av största vikt.  

 

I en diskussion kring Machiavellis uppmaning till en furste att alltid vara förberedd är det 

omöjligt att inte lyfta ett uttalande som Kristina gjorde i ett brev till Mazarin kring tiden för 

Neapelkomplotten: ”[…] jag älskar stormen och fruktar vindstilla.”
150

 Englund menar att det 

är i ett sådant uttalande som man kan finna grunden till Kristinas politiska framgångar. 

Kristinas var nämligen i sitt politiska esse när det politiska läget var som mest obalanserat och 

labilt, det var således i dessa situationer som hennes taktiska skickligheter kom till uttryck.
151

 

Intressant blir att se hur Kristina söker upp de politiska stormarna för att kunna briljera. Det 

går således inte att anklaga Kristina för de fel som Machiavelli ser många av hans samtids 

furstar begå, ”[…] att inte räkna med storm när det är stiltje […].”
152

  Händelsen med 
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Monaldescos avrättning gjorde att det sannerligen stormade friskt kring Kristina, frågan är 

dock om hon till fullo insåg vilket oväder hon släppt lös.   

 

Huvuddelen av de utvalda författarna betonar också förekomsten av ett dubbelspel mellan 

Kristina och Mazarin i samband med Neapelplanerna. Buckley beskriver Kristinas agerande i 

detta spel som dumdristigt och oskickligt. Till skillnad från Buckley framställer Englund 

Kristina som skicklig på att spela dubbelt, något som hon hade övat sig i under sin tid som 

regent i Sverige. Stolpe fokuserar i sin beskrivning i hög grad på just dubbelspelet mellan 

Kristina och Mazarin, där han även inkluderar en tredje part, kardinal de Retz. Litteraturen 

beskriver således hur Kristina, mer eller mindre skickligt, iklädde sig en djurisk förklädnad i 

form av den listige räven. En egenskap som Machiavelli tillskriver de mest framgångsrika 

furstarna. Dessvärre mötte hon nu i det politiska skådespelet en mästerlig motspelare, kardinal 

Jules Mazarin. I samtlig litteratur återfinns hur Kristina använder sig av rävspel för att nå 

politiska framgångar, dessvärre var hon dock inte alltid skicklig nog att avgöra när det 

lämpade sig att agera lejon eller räv. Vidare går det inte att bortse från, som Englund uttrycker 

det, att Kristina som drottning utan land saknade en tillräckligt stor materiell maktbas. I denna 

brist på materiella tillgångar är det intressant att framhålla ett för Machiavelli mycket 

väsentligt maktmedel, möjligheten att självständigt föra krig. Vikten av detta maktredskap 

framgår i och med att Machiavelli ser bemästrandet av krigskonsten som furstens plikt och 

huvuduppgift. Kristina hade således inte den fulla uppsättning redskap som krävdes för att på 

egen hand till fullo utnyttja de tillfällen som Fortuna skänkt henne. Bristen på militär förmåga 

gav Kristina en dålig utgångspunkt i det politiska spelet, hon blev därmed i hög grad beroende 

av Mazarin.   

 

Det författarna beskriver ovan är ur ett machiavellistiskt perspektiv hur Kristina greppar en 

lock av Fortuna och kastas in i ett storpolitiskt rävspel. Alliansen mellan Kristina och Mazarin 

bör ses ur ett strikt politiskt perspektiv. Trots att Mazarin under årens lopp stöttat Kristina 

hade han dock samtidigt från de dunkla kulisserna spridit pamfletter i syfte att smutskasta 

henne. I litteraturen framgår det att den politiskt skickliga Kristina mötte, trots sina försök till 

dubbelspel, i Mazarin en listigare räv. Genom att hon var så pass beroende av Mazarins stöd i 

form av pengar och militär kraft blev hon i mångt och mycket en bricka i dennes spel. 

Machiavelli ser det inte som rekommenderbart att en furste förlitar sig på andra vad gäller 

pengar och våldsapparat. Alternativet till att inte ingå i en pakt med Mazarin skulle ha varit att 

avstå från tillfället och hålla sig utanför det politiska spelet, ett alternativ som i den angivna 
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litteraturen aldrig beskrivs som aktuellt. Machiavelli menar även ”[…] att det är bättre att vara 

impulsiv än försiktig […].”
153

 då det kommer till att bemästra de tillfällen Fortuna ger. Bara 

det faktum att Kristina fångar det tillfälle Fortuna ger och återigen är villig att spela det 

politiska spelet skänker henne en viss duglighet som furste.  

  

5.1.2 Konsten att känna människors natur 

Efter den ingångna alliansen med Mazarin omlindades planerna på maktövertagandet i Neapel 

med ett hemlighetsmakeri.  

 

Rodén visar på hur Kristina anförtrodde Neapelplanerna till sin nyanställde 

överhovstallmästare Monaldesco. Weibull stämmer in i Rodéns beskrivning och menar vidare 

att Monaldesco fick en nyckelposition inom hovstaten och tilldelades ansvarsfyllda uppdrag. 

Med privilegiet att kunna beskåda händelsen i backspegeln var valet att tilldela Monaldesco 

en betydelsefull position inom hovstaten ett avgörande misstag från Kristinas sida. Englund 

lyfter den intressanta iakttagelse att den annars så intelligenta drottningen lät sig vilseledas av 

vari Monaldescos lojalitet låg. Kristinas drag av självupptagenhet förklaras genom hennes 

vana att som monark stå i centrum, hon var uppvuxen med en mental världsbild där 

omvärlden kretsade kring henne. I den machiavellistiska fursteteorin står det klart att det 

politiska skådespelet spelas av människor och att det är den mänskliga naturen som avgör hur 

spelet förs. Avgörande är därmed att en furste förstår sig på den mänskliga naturen. Den något 

pessimistiska slutsatsen Machiavelli framhåller om människor är att ”[…] de är otacksamma, 

flyktiga och falska […].”
154

 och receptet för att behålla deras lojalitet är att fursten injagar en 

hälsosam fruktan hos dem. Uppenbarligen lät sig Kristina luras av Monaldescos avsikter 

eftersom hon röjde sina förestående planer för honom. Detta bekräftas också av Rodén då hon 

menar att Kristinas agerande kan bottna i hennes bristande personomdöme vid anställandet av 

personal till den egna hovstaten. Rodén uppmärksammar också att Monaldesco sannolikt var i 

Mazarins tjänst under hans tidigare försök att inta Neapel.   

 

5.1.3 En förrädares lön   

Under sin vistelse på Fontainebleu år 1657 växte Kristinas misstankar allt starkare om att hon 

hade en förrädare inom den egna hovstaten. Hon misstänkte Monaldesco men använde sig av 

en kylig listighet för att bli säker på sin sak. Hennes efterforskningar bekräftade misstankarna 
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och Monaldesco avrättades för förräderi den 10 november, det är således i detta agerande som 

hon iklädde sig våldets mask.    

 

Samtliga författare beskriver hur Kristina innan hon fällde domen över Monaldesco var noga 

med att samla bevismaterial. Englund framhåller att när Monaldescos skuld står över alla 

tvivel handlar Kristina snabbt och effektivt. Trots Monaldescos flera och känslofyllda försök 

till benådning framhåller Weibull att Kristina skall ha vidmakthållit en fast ståndpunkt, ett 

brott av detta slag var oförlåtligt. Flera av författarna betonar själva avrättningen, utförd av 

bröderna Santinelli, som onödigt lång och utdragen. Machiavelli menar att om en dylik 

våldshandling skall utföras krävs först att det finns en påtaglig orsak och en god ursäkt, detta 

för att undvika en godtycklig handling som kan resultera i folkets hat. Den enda författaren 

som menar att avrättningen framstod som just godtycklig och grundlös är Buckley som för 

övrigt beskriver Kristina som fallen åt barbarisk ondska. Enligt de övriga författarna fanns det 

i fallet med Monaldesco en mycket påtaglig orsak till avrättningen. Genom Monaldescos 

förräderi tillintetgörs Kristinas möjligheter att tillträda den neapolitanska tronen. Här passar 

sig Machiavellis ord om hur en furste bör agera: ”Råkar man i furstendömet på någon som 

gjort något extraordinärt, bra eller dåligt, ska man belöna eller straffa personen i fråga på ett 

sätt som låter tala om sig vida omkring.”
155

 I addition till diskussionen om Monaldescos 

avrättning kan även tilläggas att författarna betonar att Kristina ville att Monaldesco innan 

själva exekutionens verkställande skulle bikta sig för pater Le Bel. Genom detta använder 

Kristina religionen som en form av maktmedel, något som Machiavelli förespråkar. Av den 

angivna teorin står det klart att en duglig furste skall visa sig vara gudfruktig och ha förmågan 

att kunna spela rollen som en from furste då denne genom detta spel kan erhålla fördelar. 

Genom att Kristina manade Monaldesco till att bikta sig använde hon sig av religionen som 

medel för att framstå som en god furste och människa. Uppenbarligen var Kristina mycket 

mån om att Monaldesco skulle bikta sig och således få syndernas förlåtelse innan sin 

avrättning. Denna framtvingade bikt skulle kunna ses ur två perspektiv. Antingen var Kristina 

genuint bekymrad över Monaldescos själ eller var det ett försök att värna om det egna ryktet. 

Genom detta skulle således ingen i efterhand kunna anklaga henne för bristande kristlighet 

eller moral.  
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Vidare framhåller samtliga författare att Kristina grundar sitt handlande på de juridiska 

rättigheter hon besatt som härskare över sin hovstat med dess undersåtar. Weibull 

sammanfattar det hela med orden: ”Hon är drottning, en 1600-talets suverän, som straffar en 

brottslig undersåte, en politisk förrädare i sitt eget hus.”
156

 Vidare framhåller författarna 

samstämmigt hur Kristina inte ryggade inför ansvaret för avrättningen. Hon ansåg sig ha 

handlat rätt och riktigt och var därför villig att ta ansvar för detta. Englund menar dock att 

Kristinas agerande i detta visar på hennes bristande omdöme då hon inte förutsåg de 

konsekvenser avrättningen skulle föra med sig. Som ovan belyst är förmågan att vara 

förutseende en väsentlig del i att vara en duglig furste enligt Machiavelli. Författarnas 

skildringar av Kristina målar upp en bild av en furste som tydligt manifesterar vad som händer 

med förrädare i hennes hovstat. Hennes handlande finner således stöd hos Machiavelli. 

Situationen är dock komplex. Reaktionerna på Monaldescos avrättning blev kraftfulla och den 

samtida bilden av Kristina kom att svärtas ned. Nedan diskuteras konsekvenserna av Kristinas 

handlade mer utförligt och belyses ytterligare ur den machiavellistiska teorin.  

 

5.1.4 En moraliskt ståndaktig drottning 

Avrättningen på Monaldesco skapade kraftiga reaktioner runt om i Europa och diverse rykten 

florerade där det spekulerades friskt i orsaker till dådet. Upprörda reaktioner hördes även från 

bland andra påven Alexander VII och Kristinas bundsförvant kardinal Mazarin. Kristina 

mötte dock dessa rykten och reaktioner med ett ansenligt lugn. Samtliga forskare inkluderar i 

sina beskrivningar det brev Kristina sände till Mazarin efter att han sänt Pierre Chanut för att 

övertala drottningen om att skjuta ifrån sig ansvaret för sin medverkan i avrättningen; hon 

understryker i detta att hon anser sig handlat korrekt. Intressant i detta sammanhang är att se 

hur samtliga författare visar på hur Kristina tar på sig det fulla ansvaret för Monaldescos 

avrättning. Både Englund och Stolpe beskriver även hur Kristina ansåg sig ha handlat 

moraliskt rätt. Dessa beskrivningar kan sägas illustrera hur Kristina iklär sig en form av 

moralisk mask. Även om det framgår i litteraturen att Kristina hade den juridiska rätten att 

döma och avrätta Monaldesco menar Englund att hon i genomförandet av dessa formella 

rättigheter visade en bristande fingertoppskänsla för den politiska situationen.  

 

Rodén betonar att följderna av Monaldescos avrättning och Kristinas ansvarstagande blev 

synnerligen svåra; den kungavärdighet som hon arbetat hårt för att upprätthålla kom att såras 
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djupt. Forskarna är alla överens om att Kristina även efter avrättningen och med alls blickar 

riktade mot sig skall stått fast vid sin sak, hon agerade korrekt. Englund menar dock att man i 

kommunikationen efter händelsen kan utläsa ett självrättfärdigande från Kristinas sida. 

Resultatet av detta blev att hon efter Monaldescos avrättning kom att anses som en föraktad 

kvinna och den litteratur som kom att cirkulera visade på drottningen som grym och 

obalanserad. Det som illustrerats ovan är ett bra exempel på hur komplext det 

machiavellistiska fursteidealet är. I litteraturen beskrivs det som att drottning Kristina 

rättmätigt straffade en undersåte som grovt förrått hennes sak, så långt kan hon anses vara en 

duglig furste. Problematiken ligger i att Kristina vid den aktuella tidpunkten var gäst vid den 

franska kungens slott samt i hur hon bemötte reaktionerna av sitt handlande. Weibull 

beskriver exempelvis hur det skadade hennes anseende att som gäst på Fontainebleau döma 

och avrätta Monaldesco. Ytterligt intressant är även hur författarna beskriver Kristinas 

hårdnackade motstånd över att frånsäga sig ansvaret för händelsen. Samtliga forskare har 

refererat på ett eller annat sätt till hur Mazarin sänder Pierre Chanut till Kristina i ett försök att 

rädda situationen. Rodén beskriver detta med orden:   

 

Rivaliteten mellan bröderna Santinelli och Monaldesco öppnade för vissa möjligheter: Chanut 

skulle övertyga Christina om fördelen med att låta det bli känt att mordet var en följd av deras 

personliga konflikter med Monaldesco, en olycklig konsekvens av det heta italienska 

temperamentet.
157

   

 

Fortuna gav således Kristina tillfället att rädda sitt rykte och anseende. Det enda hon skulle 

behöva göra var att ta på sig lögnarens mask och peka ut bröderna Santinelli som mördare, 

hon gjorde inget av detta. Det skulle kunna ses som att Kristina med Monaldescos avrättning 

ville statuera ett tydligt exempel för omvärlden. Denna handling slog dock fel och litteraturen 

visar på hur hon inte fick rykte om sig som en hård men rättvis furste, tvärtom. Utifrån den 

angivna teorin skulle Kristina således varit skickligare på att byta mask efter skådeplatsen och 

inte låtit moralen styra henne. 

 

Avslutningsvis vill jag framhålla en iakttagelse som gör att Kristina, så som hon skildras i 

litteraturen, avviker från Machiavellis mest grundläggande mål med det politiska spelet: att 

behålla den makt fursten har, befästa den och i sinom tid expandera. Kristina kortsluter detta 

resonemang genom att hon sätter sin frihet som främsta mål, makten är ett medel för att nå 
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denna frihet. Rodén framhåller denna frihetsdrift som ett möjligt syfte hos Kristina i och med 

alliansen med Mazarin. Genom denna återfår hon inte endast sin efterlängtade plats i det 

politiska spelet, hon gör det med den fördelen att hon nu slipper fundera över att ingå 

äktenskap eller att producera arvingar då kronan efter hennes regering redan är försäkrad. Hon 

får således möjligheten att själv regera efter tycke, något som gynnar hennes självständighet. 

Kristinas strävan att inta Neapels kungakrona, menar Englund, kan ses i hennes önskan att 

erhålla mer makt och pengar, något som i sig innebar frihet. Den politiska makten var således 

snarare ett medel än ett mål för Kristina; det egentliga målet var inget annat än henne själv 

eller hennes egen självständighet. Att Kristina längtade starkt efter mer frihet och 

självständighet kan även ses i hennes uttalande om att vid en metamorfos förvandlas till en 

”[…] lejoninna, så att ingen kunde uppsluka mig.”
158

  

 

Vad passar sig väll inte bättre än att avsluta denna studie med att återigen understryka 

Kristinas mål i livet och i politiken med ett citat av skalden Torquato Tasso, vilket hängde i 

det rum där Kristina kom att avsluta sina dagar i april 1689. Rodén översätter texten på detta 

sätt: ”Jag föddes och levde fri och skall dö frigjord.”
159

  

 

 

6. SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta den ovanstående studien i kortfattade ordalag är drottning Kristina en 

personlighet som intresserat, förbryllat och bidragit till flera och i hög grad skilda 

uppfattningar. Min studie har syftat till att undersöka hur Kristinas agerande kring tiden för 

Monaldescos avrättning har skildrats i historieskrivningen med utgångspunkt i Machiavellis 

råd till att bli en framgångsrik furste. Alla de historiker och andra forskare som valts ut till 

denna studie har således behandlat tiden för den angivna händelsen men i skilda 

formuleringar. Notera att min studie inte har syftat till att bidra med ännu en levnadsteckning 

över drottning Kristina, utan att det intressanta har varit att se hur avrättningen på Monaldesco 

har skildrats i historieskrivningen ur ett machiavellistiskt perspektiv.  

 

Genom studien har det visat sig att Kristina i litteraturen delvis tillskrivs den duglighet som 

krävs av en machiavellistisk furste. Främst i det att hon i och med erbjudandet från kardinal 

Mazarin fångar det tillfälle som Fortuna bjuder. Den aktuella litteraturen visar genomgående 
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på hur Kristina använder sig av den djuriska förklädnaden i form av rävens list. Kristina 

spelar dock det politiska skådespelet i en underlägsen roll då hon har den än slugare Mazarin 

som motspelare. Planerna på Neapels erövring erbjuder således henne inte enbart vinningar 

utan placerar henne även i en tydlig beroendeställning, en ställning som Machiavelli ser som 

problematisk för en furste. Monaldescos avrättning beskrivs av samtliga författare som 

juridiskt riktig men dåligt timad då Kristina vid denna tidpunkt befann sig på Fontainebleu 

som gäst hos den franske kungen. Ansvaret för detta handlande var något som Kristina tog på 

sig och ståndfast vidmakthöll, detta fick hon lida hårt för då ”[…] den allmänna opinionen 

fråntog henne den kungavärdighet hon så intensivt kämpat för att upprätthålla.”
160

 

 

Det skall dock noteras att Machiavellis fursteteori är mycket komplex främst då den är 

situationsbaserad. Som framkommer av studien är Machiavellis krav på en duglig furste 

nästintill omöjliga att uppfylla. Vidare kan man inte påverka när Fortuna behagar att visa sitt 

ansikte och om hon har kommit för att sprida möjligheter eller olyckor. En duglig furste 

kännetecknas av att vara så förutseende att denne ser och tar till vara på de möjligheter 

Fortuna ger samt är så rustad inför olyckorna att fursten förhoppningsvis kan stå emot dessa.  

 

Avslutningsvis har det således, genom forskarnas beskrivningar, visat sig att trots Kristinas 

skicklighet som politiker var hon ändock inte tillräckligt skicklig i att byta mask efter den 

politiska skådeplatsen. Hennes moraliska värderingar, självrättfärdigande patos och starka 

frihetsdrift hindrade henne i att ur ett machiavellistiskt perspektiv tillskansa sig någon större 

duglighet som furste. Detta är föga förvånande, Kristinas politiska mål överensstämde inte 

med den maktsträvan som Machiavelli uppmanar sin furste till. Kristinas huvudsakliga mål 

med sin politik var aldrig makten i sig utan den egna självständigheten.  
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