
    
 

Aktuellt i Christina-Akademien, hösten 2019 

 
Bästa medlemmar i Christina-Akademien, 

Jag hoppas att ni alla haft en riktigt fin sommar och nu ser fram 
emot allt som hösten har att erbjuda! Christina-Akademien har 
redan hunnit med höstens första programpunkt, ett besök till 
Ulriksdals slott där vi fick se den oerhört vackra och välbevarade 
kröningskarossen. Läs mer om besöket nedan.  

I detta medlemsbrev finner ni information om höstens vidare 
program i Christina-Akademien. Varmt välkomna önskas ni alla!  

Ni är också alltid välkomna att skriva till oss med frågor, förslag 
eller önskemål på kommande aktiviteter: info@christina-
akademien.se. Tack vare några medlemmars fina förslag planerar 
vi nu för en dagsutflykt till Strängnäs under våren. Om det finns någon plats du tror 
skulle intressera andra Christinavänner, eller person vi kunde bjuda in att tala för oss 
- tipsa oss gärna! 

Kom ihåg att även mellan medlemsbreven kan ni alltid finna aktuell information om 
vad som händer i Christina-Akademien på vår hemsida: www.christina-akademien.se 
och på vår Facebooksida där vi också delar andra nyheter med Christina-anknytning i 
stort: https://www.facebook.com/christinaakademien/. 

Det är med stor glädje jag å hela styrelsens vägnar bjuder in er till hösten med 
Christina-Akademien och vi ser fram emot att möta er under kommande program! 

Camilla Kandare, ordförande 



Visning av kröningsekipaget på Ulriksdals slott, 25 augusti 

En strålande solig sensommardag samlades medlemmar i Christina-Akademien på 
Ulriksdals Slott för att få en guidad visning av parken och kröningsekipaget. Vår 
guide Kristina Hagberg tog oss först på en vandring genom slottsparken där vi med 
hennes hjälp försökte föreställa oss vad drottning Christina skulle ha sett då hon 
anlände till dåvarande Jacobsdal i oktober 1650 för att påbörja sitt intåg till 
Stockholm. Bland annat fick vi veta att den ursprungliga stenläggningen på 
borggården faktiskt finns kvar under den nuvarande marknivån, samma stenar som 
hovarna från hästarna - och kamelerna! - som gick med i processionen beträdde.  

Kopparstick som visar processionen vid Drottning Christinas kröning,  
utförd av Johan Sasse på 1650-talet. 

De bevarade vagnstextilierna från drottningens kaross tillhör Livrustkammarens 
samlingar, men finns idag utställda i den gamla stallbyggnaden på Ulriksdal. Museet 
är endast öppet under specialvisningar och det kändes som ett privilegium att få vara 
helt ensamma i museet och kunna bese karossen i lugn och ro. En rekonstruktion av 
kröningsekipaget har gjorts för att kunna visa textilierna till vagnen samt de sex 
spannhästarna. Häpnadsväckande är både det oerhörda arbete som ligger bakom 
skapandet av dessa textilier, och att de förblivit i så gott skick.   

För er som missade visningen men vill 
läsa mer om karossen rekommenderas 
den specialskrift om rekonstruktionen av 
kröningsekipaget som finns till försäljning 
på Ulriksdals slott och på 
Livrustkammaren till det facila priset 10 
kronor. För den som vill veta mer om 
drottning Christinas kröning 
rekommenderas Malin Grundbergs bok 
“Ceremoniernas makt” (2005).   



Visning av Livrustkammarens nya basutställning, 
12 september 

  
I juni öppnade Livrustkammaren en helt ny basutställning, där bland annat 
drottningarna - och självfallet också drottning Christina - får mer utrymme och 
synlighet. Utställningen har blivit mycket uppskattad och museet slog besöksrekord 
under sommaren. Christina-Akademien får nu en egen guidad visning av 
utställningen, med särskilt fokus på avdelningen som visar föremål förknippade med 
Christina. 

Datum: torsdag 12 september, 
klockan 19.00 

Plats: Livrustkammaren. Samling i 
entrén/museibutiken 

Pris: 50 kronor (medlem), 150 kronor 
(icke medlem, medlemskap i Christina-
Akademien ingår) 

Anmälan sker genom att betala in avgiften 
till föreningens bankgiro 5055-4260 (glöm inte att ange namn!), samt genom att 
sända ett email till info@christina- akademien.se. Sista anmälningsdag är den 11 
september.  

Tips! Före visningen kan den som vill anmäla sig till föreläsningen "Rethinking 
Queens: ingifta drottningars betydelse i den svenska kungliga historien" som börjar 
klockan 18.00. Anmälan till föreläsningen sker direkt till Livrustkammaren, vänligen 
konsultera Kalendariet på deras hemsida: www.livrustkammaren.se. 

  

Föreläsning: Drottning Christina 
och porträttminiatyrkonsten 

20 november 

Den 20 november håller Cecilia Rönnerstam, 
samlingsansvarig för porträttminiatyrerna på 
Nationalmuseum, en föreläsning med bildvisning 
för Christina-Akademien. Cecilia kommer att 
berätta om porträttminiatyrer och om den unika 
samling som Nationalmuseum har i sin ägo. 

Drottning Christina införde porträttminiatyrkonsten i Sverige genom att bjuda in 
utländska miniatyrmålare till sitt hov. Kring 1646-47 kom Pierre Signac (c.
1624-1684) från Frankrike och Alexander Cooper (1605-1660) från England till 



Stockholm för att etablera porträttformen som sedan ett sekel växt sig stor bland de 
europeiska hoven. Efter ytterligare några decennier anammade svenska konstnärer 
tekniken att måla i miniatyr, och det blev en populär porträttform i Sverige. Själva 
ordet miniatyr betyder inte liten i det här sammanhanget, istället är det en teknisk 
term som stammar från medeltida bokmåleri och beskriver materialen som används. 
En porträttminiatyr är per definition målad i vattenlösligt medium på pergament 
eller elfenben. Om allt detta och mer därtill kommer Cecilia Rönnerstam att berätta, 
samt visa digitala bilder ur Nationalmuseums samlingar som med drygt 5000 
porträttminiatyrer är världens största museisamling inom området. 

Datum: onsdag 20 november, klockan 19.00 - ca 20.30 

Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2 

Pris: 150 kronor/person (medlem), 250 kronor/person (icke medlem, ingår 
medlemskap i Christina-Akademien). I priset ingår föreläsning samt kaffe och kaka.  

Anmälan sker genom att betala in avgiften till föreningens bankgiro 5055-4260 (glöm 
inte att ange namn!), samt genom att sända ett email till info@christina- 
akademien.se. Sista anmälningsdag är den 17 november. 

  

Christinas födelsedag på Livrustkammaren, 8 december 

Nu är biljetterna släppta till årets födelsedagsfirande på Livrustkammaren, söndagen 
den 8 december! Dröj inte med att köpa din biljett om du vill vara säker på att få 
plats. Programmet kommer att publiceras i detalj senare under hösten, men räkna 
med spännande föreläsningar och presentationer, musik och dans - och självklart vår 
alldeles egna Christinabakelse med makalösa 1600-talssmaker! Vi planerar för bland 
annat presentationer från Livrustkammaren och Riksarkivet, panelsamtal om 
projektet att resa en staty över drottning Christina i Stockholm, rapporter från 
Christinaåret som gått, bokbord och underhållning. Varmt välkomna!  

Datum: söndag 8 december, klockan 13.00-16.00 

Plats: Livrustkammaren 

Pris: 200 kronor, ingår program samt Christinabakelse och dryck 

Biljetter köps antingen via Livrustkammarens hemsida/Tickster, eller direkt från 
Christina-Akademien genom att sätta in avgiften på vårt bankgiro 5055-4260 (glöm 
inte att ange namn!) samt genom att sända ett email till info@christina-
akademien.se. Observera att biljetter endast kan köpas direkt från föreningen fram 
till den 31 oktober. Därefter går det bra att köpa biljett via Livrustkammaren/Tickster 
så länge biljetter kvarstår.  



Fler evenemangstips 

Litteratur: Den som befinner sig i Rom den 11 september är 
välkommen till Svenska Institutet i Rom klockan 18.00 för en 
presentation av den nyutkomna boken om historiska guideböcker till 
den Eviga Staden, “Rome and the Guidebook Tradition,” författad av 
bland annat en av Christina-Akademiens grundare, Stefano 
Fogelberg Rota.  
För mer information, se Institutets hemsida: www.isvroma.it 

Anna Blennow och Stefano Fogelberg Rota (eds.), Rome and the 
Guidebook Tradition: From the Middle Ages to the 20th Century 
(2019). Boken finns tillgänglig som gratis nedladdningsbar ebok via 
förlagets hemsida: www.degruyter.com 

Dans: Om du vill prova på danser från Christinas tid ordnar Livrustkammaren åter 
en historisk dansbal, lördagen den 16 november. Evenemanget är slutsålt 
(återbudsbiljetter kan dyka upp) men alla är varmt välkomna till de dansträningar 
som ordnas inför balen under tre torsdagar: 31/10, 7/11 och 14/11, klockan 
18.00-19.30 på Livrustkammaren. Ni finner all information på Livrustkammarens 
hemsida, eller skriv direkt till Camilla Kandare: camilla.kandare@christina-
akademien.se.  

Resa/kultur: Vår systerakademi i Rom, Accademia Musicale Cristiniana, anordnar en 
resa till Rom i Christinas fotspår den 7-10 november. Flygblad bifogas detta mail. 
Frågor kan även sändas till Anna Zilli på accademiamusicalecristiniana@gmail.com 

Musik: För att uppmärksamma att det i år är 400 år sedan 
den kvinnliga tonsättaren Barbara Strozzi föddes arrangerar 
Operabyrån en jubileumskonsert den 12 november i 
Grünewaldssalen, Konserthuset Stockholm.  
För mer information, se www.operabyrån.se eller köp din 
biljett direkt via Konserthuset.  



Vi vill gärna höra från er! 

Har du förslag på framtida aktiviteter du skulle vilja att Christina-Akademien 
ordnar? Platser vi borde besöka? Personer vi kan bjuda in att tala?  

Hör du talas om något som är på gång i Sverige eller världen som knyter an till 
Christina? Har du läst en artikel, eller en bok, som talar om drottningen? Sett en 
föreställning eller lyssnat till en skiva med Christinakoppling? Alla sådana nyheter 
vill vi gärna kunna dela på hemsidan och/eller Facebook.  

Tipsa oss! Skriv till oss på info@christina-akademien.se 

PS - har du betalat medlemsavgiften för 2019?  

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. Glöm inte ange namn! 
Medlemsskap inbetalda senare än oktober månad blir medlemmar även för hela 
nästkommande år.  

  

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


