
    
 

Aktuellt i Christina-Akademien, hösten 2018 

Bästa medlemmar i Christina-Akademien, 

Hoppas att ni har en fin sommar och lyckas hålla er svala nog!  
Christina-Akademien ser tillbaka på en trevlig vår och blickar samtidigt framåt mot 
höstens begivenheter.  
Föreningens årsmöte hölls den 21 mars och föregicks av en oerhört uppskattad 
visning av utställningen Vivat Regina i Storkyrkan där domkyrkokaplan Ulf Lindgren 
på ett sällsynt initierat och engagerat vis berättade om Christinas kröning år 1650 och 
de utställda föremålen från kröningen. Besöket gav mersmak och vi undersöker 
möjligheten att återkomma till Storkyrkan för en specialvisning med tema barock. 
Föreningens valda styrelse för 2018 presenteras nedan. 
Under en vacker majdag besökte vi vidare Salsta slott utanför Uppsala, uppfört av 
Nils Bielke d.y. år 1672. Vi togs emot av slottsentreprenör Arne Wiig som ledde oss på 
en rundvandring genom det vackra barockslottet med sina unika inventarier. Arnes 
spännande berättelser om slottet och de som bott där genom tiderna kompletterades 
av ett överdådigt afternoon tea serverat i den storslagna Kungssalen där man sitter 
omgiven av Ehrenstrahls väldiga ryttarporträtt av stormaktstidens kungar. Dock 
ingen Christina!  

Höstens planerade aktiviteter presenteras nedan - varmt välkomna!  

Besök på Skånelaholms slott, 21 oktober 

Söndagen den 21 oktober har det blivit dags att besöka ännu ett spännande 
barockslott, denna gång Skånelaholms slott. Slottet uppfördes 1639–1643 av 
hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou och förvaltas idag av Kungliga 
Vitterhetsakademien.  
Christina-Akademiens medlemmar får en privat guidad visning av slottet, där det 
bland annat hänger ett mycket vackert men tämligen okänt porträtt av Christina.  
Läs mer om Skånelaholms slott: http://www.vitterhetsakad.se/kulturfastigheter/
skanelaholms_slott 

Datum: söndag 21 oktober, klockan 13.00 - cirka 15.00.  
Pris medlem: 150 kronor/person, inkluderar visning och kaffe med kaka.  
Pris icke medlem: 250 kronor/person, inkluderar ovanstående samt medlemsskap i 
Christina-Akademien för 2018-19.  
Anmälan (bindande) sker genom att sända ett email till info@christina-
akademien.se. Då vi bekräftat din anmälan måste avgiften betalas in omgående för 
att behålla platsen. Begränsat antal platser! 
Sista dag för anmälan är den 7 oktober. 



Specialvisning av Nationalmuseum, november 

Christina-Akademiens medlemmar kommer att få möjligheten att besöka det 
nyrenoverade Nationalmuseum under en privat specialvisning i höst. Forskningschef 
Martin Olin visar och berättar om museets nya hängning av 1600-talskonst och 
Christinaporträtt. Vi får också ett unikt tillfälle att se den nyförvärvade teckningen 
från Christinas intåg i Paris 1656, som endast visas under en kort tid. Missa inte 
denna speciella chans att bekanta er med Nationalmuseums fantastiska samlingar!   

Datum: torsdag 29 november, klockan 18.30 (prel.) 
Vänligen notera att eftersom all planering kring museets öppning i oktober ännu 
inte är klar, kan vi inte i skrivande stund ge ett helt säkert datum för visningen, 
men så snart det är klart kommer denna information att delges medlemmarna via 
mail och hemsidan. 
Intresseanmälningar kan redan nu sändas till info@christina-akademien.se. Så snart 
datumet är bekräftat säkrar du din plats genom att betala in avgiften för besöket. 

Drottning Christinas födelsedag den 8 december på 
Livrustkammaren  

Vi har nu påbörjat det roliga arbetet med att planera för årets födelsedagsfirande på 
Livrustkammaren den 8 december!  
I år infaller Christinas födelsedag på en lördag, varför programmet kommer att hållas 
på dagtid istället för ordinarie kvällstid. Vi hoppas att programtiden därför kan bli 
lite luftigare, med mer tid för bland annat samtal och utbyten. Vi är glada att kunna 
berätta att Livrustkammaren kommer att ta en mer aktiv del i programmet framgent 
och presentera de delar ur sina stora samlingar som knyter an till Christina. Årets 
program kommer också att uppmärksamma yngre Christinavänner - nästa 
generation av forskare och fantaster! Detaljerat program med medverkande 
publiceras under hösten på Christina-Akademiens samt Livrustkammarens hemsida.  

Precis som förra året hålls hela programmet i Stensalen med anledning av museets 
pågående renovering. Antalet tillgängliga platser är lite lägre i Stensalen och eftersom 
evenemanget brukar sälja slut tidigt är det att rekommendera att man inte väntar för 
länge med att köpa sin biljett!  

Alla Akademiens medlemmar erbjuds också precis som tidigare år reserverade 
sittplatser längst fram i salen.  

Datum: fredag 8 december kl 13.00-16.00 på Livrustkammaren 
Pris 200 kronor, inklusive ett glas vin och Christina-bakelsen. 
Försäljningen av biljetter sker via Livrustkammarens hemsida/kalendarium och 
biljettjänsten Tickster och startar den 1 september.  
Medlemmar i Christina-Akademien erbjuds möjlighet till förköp av biljetter innan de 
släpps för allmänheten, det vill säga fram till den 31 augusti. Notera att efter detta 
datum kan biljetter endast köpas genom Livrustkammaren. Förköp sker genom att  



sända oss ett e-brev med fullständigt namn på samtliga deltagare till info@christina-
akademien.se och samtidigt betala in biljettpriset till vårt BG 5055-4260. 

Fler tips  

Lyssningstips! Nyligen sände BBC ett helt radioprogram tillägnat drottning 
Christina i serien ”The Forum” där Stefano Fogelberg Rota och forskaren Therese 
Sjøvoll samtalade med biografiförfattaren Veronica Buckley om Christina. 
Programmet kan fortfarande lyssnas på via denna länk: https://www.bbc.co.uk/
programmes/w3cswps9 

Utställningstips! Fram till den 30 oktober visas en utställning på det 
militärhistoriska museet i Dresden, “Gender and Violence,” där man bland annat kan 
se Christinas flintlåspistol, utlånad av Livrustkammaren. Mer information: https://
mhmbw.de/tempexhibition/genderandviolence 

Boktips! Stefano Fogelberg Rotas nya bok om hovbaletten under Christinas tid, 
“The Queen Danced Alone. Court Ballet in Sweden during the Reign of Queen 
Christina” finns nu i tryck och erbjuder en ingående studie av samtliga libretton till 
Christinas hovbaletter. Mer information/beställning: http://www.brepols.net/Pages/
ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503579580-1 

Barocktips! För den som söker barocka upplevelser under hösten vill vi tipsa om 
följande evenemang: 

Söndagen den 2 september kan man besöka Skoklosters slott och lära sig mer om 
barockens dans. Dansgruppen Pied en l’air och danshistoriker Camilla Kandare visar 
och berättar om barockdans samt lär ut enkla sällskapsdanser som var populära vid 
tiden!  
Skoklosters slott, 2 september klockan 13.00. Gratis, ingen föranmälan. 
Mer information: www.skoklostersslott.se 

Lördagen den 17 november kan man uppleva en maskeradbal i stormaktstidens 
Sverige på Livrustkammaren. Årets historiska bal i Livrustkammarens regi har som 
tema ett så kallat värdskap som anordnades av drottning Ulrika Eleonora d.ä. den 3 
februari 1692 på slottet Tre Kronor. Under kvällen får deltagarna dansa tidstypiska 
danser till levande musik och bjuds på konfekt efter recept från tiden.  
Som upptakt till balen anordnas fler programpunkter på Livrustkammaren, bland 
annat föredrag om fester under stormaktstiden och visning av dräktskisser från 
1600-talet.  
För mer information, se Livrustkammarens hemsida. Biljetterna till balen släpps 
den 24 augusti.  



Christina-Akademiens styrelse 2018 

Under årsmötet den 21 mars valdes följande medlemmar till föreningens styrelse 
under 2018:  
Camilla Kandare, ordförande (omval) 
Stefano Fogelberg Rota, vice ordförande (omval) 
Ulrika Gill, sekreterare (nyval) 
Susanna MacMillar, kassör (omval) 
Ann Grönhammar, ledamot (omval) 
Annica Hedin, ledamot/kommunikatör (omval) 
Peter Bohlin, Ylva Heidenthaller, Nicklas Widing, suppleanter (nyval) 
Patrik Blom och Ulrika Gill, valberedning 

Här kan ni kort stifta bekantskap med de nya styrelsemedlemmarna: 

Ulrika Gill: “Jag är lärare i historia på gymnasiet. Jag försöker undervisa historia 
utifrån olika teman snarare än utifrån en strikt kronologisk ordning, och gärna 
från oväntade perspektiv. Christina sticker ju ut på så många olika sätt och man 
kan använda henne som utgångspunkt för många diskussioner. Hon var helt enkelt 
en mycket intressant person.” 

Nicklas Widing: “Jag studerar kandidatprogrammet i museer och kulturarv vid 
Stockholms universitet och har historia som huvudämne. Jag har länge haft ett 
intresse för äldre historia och kungligheter men mitt specifika intresse för drottning 
Kristina kom i och med uppstarten av Projekt Q. Det är svårt att inte vara 
intresserad av Kristinas historia, hon är en av dem om inte den mest mytomspunna 
svenska kungligheten någonsin!” 

Ylva Heidenthaller: “Jag är doktorand i konsthistoria i Lund med speciellt intresse 
för numismatik. Christina är givetvis oundviklig om man är intresserad av 1600-
talets konst och kultur, och så även numismatik. En oerhört fascinerande person 
och likaså hennes samlingar. Oavsett hur mycket man läser och forskar om henne 
så förundras man alltid på nytt.”  

Peter Bohlin: “Mitt huvudintresse sedan länge är dans, särskilt "early dance" / 
historiska danser. Sedan några år arbetar jag på Carina Ari biblioteket. Under den 
intelligenta, kulturella, kreativa, baktalade Drottning Christina inföll hovbalettens 
storhetstid i Sverige, och man dansade också kontradans, åtminstone vid hovet.“ 

Varmt välkomna till hösten i Christina-Akademien! 

Christina-Akademien 
genom 

Camilla Kandare, ordförande  



PS - har du betalat medlemsavgiften för 2018?  

Vi hoppas verkligen att du vill fortsätta som medlem i Christina-Akademien!  
Du förnyar ditt medlemsskap genom att sätta in 100 kronor på vårt bankgiro 
5055-4260. Inbetalningar gjorda i oktober eller senare blir medlemmar för 
innestående kalenderår, samt nästa. Glöm inte ange namn!  
  

Kontaktuppgifter till Christina-Akademien 

Hemsida:   www.christina-akademien.se 

Facebook:  www.facebook.com/christinaakademien 

Epost:   info@christina-akademien.se 
  camilla.kandare@christina-akademien.se (ordförande) 
  stefano.fogelberg.rota@christina-akademien.se (vice ordf.) 

Medlemsskap:  Årsavgift 100 kr, insättes på bankgiro 5055-4260


