
MAGNUS DE LA GARDIE 
(1622-1686)
greve, rikskansler och en vik-
tig person under stormakts-
tiden i Sverige. Han ansågs 
vacker, belevad, bildad och 
spirituell och var omtyckt av 
drottning Kristina. De la Gar-
die bjöd in utländska konst-
närer och musiker till Sverige 
samt lät bygga slott och gods 
med stora parker till.

EBBA SPARRE  
(1629-1662)
friherrinna (sedermera 
grevinna) och hovfröken. 
Drottning Kristinas närmsta 
förtrogna väninna och en firad 
skönhet med smeknamnet La 
belle comtesse (”den vackra 
grevinnan”). 1652 gifte hon sig 
med greve Jakob Kasimir De 
la Gardie, bror till Magnus De 
la Gardie.

GUSTAV II ADOLF  
(1594-1632)
regerade som kung 1611-1632 
och lade grunden till  det 
svenska stormaktsväldet. Han 
anses vara en av världshistori-
ens främsta fältherrar och är 
känd som den moderna krig-
föringens fader. Gustav Adolf 
var gift med Maria Eleonora 
och far till Kristina.

KARL X GUSTAV  
(1622-1660)
greve av Pfalz som försökte 
vinna sin kusin drottning Kris-
tinas kärlek. Kristina avböjde 
till slut hans frieri, men utsåg 
honom några år senare till sin 
tronföljare. Under nästan hela 
sin tid som kung (1654-1660) 
förde han krig mot Polen och 
Danmark.

Gustav II Adolf kallas i pjäsen för  
    Den döde konungen.

Maria Eleonora.

KRISTINA  
(1626-1689) 
var dotter till Gustav II Adolf 
och Maria Eleonora av Bran-
denburg. Kristina regerade 
som drottning av Sverige från 
1644 till 1654, då hon avsade 
sig tronen och konverterade 
katolicismen.

RENÉ DESCARTES  
(1596-1650) 
fransk filosof och matematiker 
som framför allt är känd för 
sin filosofiska sats cogito, 
ergo sum ( jag tänker, alltså 
existerar jag). Descartes kom 
till Stockholm 1649 för att bli 
drottning Kristinas lärare och 
rådgivare, men avled kort där-
efter i lunginflammation.

AXEL OXENSTIERNA  
(1583-1654) 
greve och statsman som blev 
riksråd 1609 och några år 
senare utsågs till rikskansler. 
Under drygt 30 år hade han 
en ledande roll i bygget av den 
svenska statsapparaten. Ox-
enstierna ledde den förmyn-
darregering som styrde landet 
tills Kristina blivit myndig.

MARIA ELEONORA  
(1599-1655)
gift med Gustav II Adolf 
och mor till Kristina. Maria 
Eleonora beskrivs som djupt 
förälskad i Gustav Adolf och 
efter hans död förvarade hon 
hans hjärta i ett skrin. Hon 
motarbetades av förmyndar-
regeringen och fick inte vara 
med och uppfostra Kristina 
till drottning.

Dissekering av ett snöfall 
Karaktärerna 

Magnus De la Gardie är en av två förlagor  
   till Makten.

Ebba Sparre går under smeknamnet Belle.

Pjäsens Makten är bl.a. baserad på  
   Axel Oxenstierna.

René Descartes kallas  
i pjäsen för Filosofen.

Drottning Kristina.

Karl X Gustaf, i pjäsen Love.


