
    
 

Aktuellt i Christina-Akademien, hösten 2020 

Bästa medlem, 

Först och främst hoppas jag att du som läser detta fått vara vid god hälsa och kunnat 
njuta av en fin sommar, trots att den kanske under rådande omständigheter sett lite 
annorlunda ut än planerat!  

Christina-Akademien, precis som de flesta andra verksamheter, nödgades ta en liten 
paus under våren i takt med att fler och fler restriktioner infördes för publika 
verksamheter. Vi hann precis genomföra vårt årsmöte den 15 mars, därefter fick vi 
tyvärr besluta om att ställa in vårens övriga planerade aktiviteter. Vi hoppas att 
kunna genomföra den historiska vandringen i Humlegården och besöket till 
Strängnäs våren 2021 istället! Årsmöteshandlingarna kommer inom kort att läggas ut 
på föreningens hemsida. Om någon medlem önskar dem sända till sig med epost 
istället, vänligen kontakta oss på info@christina-akademien.se. Årsmötet avslutades 
med en spännande presentation av föreningens ledamot Ylva Haidenthaller, som 
berättade om sitt pågående avhandlingsarbete om Christina och medaljkonsten. Vi 
planerar att erbjuda en ny föreläsning av Ylva lite senare, så att fler medlemmar får 
chans att ta del av hennes forskning.  

Christina-Akademiens styrelse har noga övervägt hur vi ska planera för höstens 
verksamhet, även i samråd med Livrustkammaren som ju är vår samarbetspartner 
för firandet av Christinas födelsedag den 8 december. Vi vill dels försöka säkerställa 
att vi inte ska behöva ställa in fler programpunkter, men också se den situation som 
råder som en möjlighet att utveckla verksamheten i nya riktningar och prova nya 
former av program. Vi har därför beslutat att samtliga av höstens programpunkter 
sker online/digitalt, så att inga fysiska träffar är nödvändiga och alla som vill ska 
kunna ta del av vårt program. Drottning Christina är känd som någon som gjorde en 
rad stora förändringar under sitt liv och hade en sällsynt god förmåga att anpassa sig 
till ständigt skiftande situationer - vi försöker att inte vara sämre! 
Du finner information om höstens program och födelsedagsfirandet nedan. Vi 
hoppas att detta onlineformat ska göra det möjligt för fler att delta! Givetvis tar vi 
också gärna emot era förslag och synpunkter.  

Varmt välkommen således att “träffa” oss på distans under hösten och jag ser 
samtidigt fram emot att kunna ses igen “i verkliga livet” längre fram när läget åter så 
tillåter. 

Ta väl hand om er! 

Christina-Akademiens styrelse, 
genom 

Camilla Kandare, ordförande  



Höstens program i Christina-Akademien  

Samtliga programpunkter som Christina-Akademien anordnar på egen hand kommer 
att hållas via programmet Zoom. Zoom är gratis att ladda ner exempelvis via denna 
länk: https://zoom.us/download, alternativt via Apples App Store eller liknande. Det 
går bra att delta via dator, läsplatta eller mobiltelefon. Tänk dock på att för att få 
bästa ljud- och bildkvalitet krävs en stabil uppkoppling till internet. 

Anmälan till programmen sker på sedvanligt vis till Christina-Akademien (se 
information vid respektive programpunkt nedan). De som anmält sig kommer att få 
en länk mailad till sig i förväg, som man enkelt klickar på att för att ansluta sig till 
Zoom-mötet. Vi kommer att öppna mötesrummet i Zoom i god tid före varje 
programpunkt så att den som är ny till Zoom kan ta del av en kort orientering i hur 
det går till att medverka på detta sätt.  

Ni kan också som vanligt alltid kontakta oss med frågor på info@christina-
akademien.se.   

Varmt välkomna till höstens digitala program! 

 
 

https://zoom.us/download


Virtuell guidning av Rom i den Heliga Birgittas och drottning 
Christinas fotspår, 6 och 24 september 

Många är vi som längtar till Rom 
under denna tid då resande ännu 
inte är möjligt för alla! Christina-
Akademien är därför oerhört glad att 
kunna erbjuda en virtuell guidning 
av Rom, i den Heliga Birgittas och 
drottning Christinas fotspår. 
Guidningen hålls av den 
auktoriserade och mycket erfarna 
Rom-guiden Solveig Nolheim.  

Under cirka 2 timmar får vi “vandra” i fotspåren av dessa två spännande kvinnor som 
både bosatte sig i Rom och som har flera beröringspunkter med varandra. Särskild 
tonvikt läggs givetvis vid drottning Christina - men också Gustaf III dyker upp mot 
slutet av vår vandring. Genom ett rikt bildmaterial tar oss Solveig med till platser och 
byggnader i Rom med anknytning till dessa historiska personer och berättar utifrån 
sin stora erfarenhet av Rom om händelser, byggnader och konstverk förknippade 
med Birgitta och Christina och de olika spår de lämnat efter sig i den Eviga Staden. 
Tid kommer också att finnas i slutet att ställa egna frågor till vår guide. 

Solveig Nolheim har varit bosatt i Rom i 35 år. Sedan drygt 20 år arbetar hon som 
auktoriserad guide i Rom och även som den enda svenskspråkiga internguiden i 
Vatikanstaten. Solveig älskar att visa och berätta om Rom för besökare till staden och 
i väntan på att åter kunna möta dem på plats i Rom har hon skapat en serie virtuella 
guidningar med olika teman. Mer information finns på Facebooksidan “Svensk Guide 
i Rom och Vatikanen.” 

Datum: söndag 6 september klockan 15.00, samt torsdag 24 september 
klockan 18.30. 

Mötet sker via Zoom, länk mailas ut till anmälda i förväg. Visningen beräknas ta 
cirka 2 timmar.  

Pris: 150 kronor (medlem), 250 kronor (icke medlem, ingår medlemsskap i 
Christina-Akademien för 2020-21).  

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. Observera att vi behöver er epostadress för att kunna skicka ut länken 
till Zoom-mötet! Sista anmälningsdag är den 4 september (visningen 6 september), 
respektive 22 september (visningen 24 september). 



Föreläsning: Drottning Christina och ridkonsten, 29 oktober 
 

Drottning Christina var en erkänt skicklig 
ryttarinna och under sitt liv i Rom även 
mycket engagerad i institutioner vid vilka 
ridkonsten lärdes ut och utövades i 
staden. Utifrån sin nyligen utkomna bok 
“Påvens hästar” och stora kunskap om 
ridkonstens historia föreläser filosofie 
doktor Kari Lawe för Christina-
Akademien om drottning Christina och 
ridkonsten. 

Kari Lawe är teol.dr i kristendomens 
historia samt fil.kand. i historia, 
konsthistoria, estetik och italienska. Kari 
är också en erfaren ryttare och hästägare. 
Mer information om påvens hästar finner 
ni här: http://www.carlssonbokforlag.se/
produkt/pavens-hastar/ 

 

Datum: torsdag 29 oktober klockan 18.30 

Mötet sker via Zoom, länk mailas ut till anmälda i 
förväg. 

Pris: 100 kronor (medlem), 200 kronor (icke 
medlem, ingår medlemsskap i Christina-
Akademien för 2020-21).  

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. Observera att vi 
behöver er epostadress för att kunna skicka ut 
länken till Zoom-mötet! Sista anmälningsdag är den 
23 oktober.  



Föreläsning: Gustav II Adolf på ettbladstryck, 19 november 

I samband med att Sverige gav sig in i trettioåriga kriget skapades propagandabilder 
för den tyska marknaden. De är vanligen i stort folio-format, med en bild uppe och 
text under. Denna föreläsning fokuserar på hur Christinas far, Gustav II Adolf, 
framställs i dessa tryck. Föreläsningen berör även upp andra teman med 
utgångspunkt i de ettbladstryck som finns i Planersamlingen på Uppsala 
Universitetsbibliotek.  

Annika Windahl Pontén är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria och arbetar som 
besökskoordinator på Uppsala Universitet och Uppsala Universitetsbibliotek.  
 

Datum: torsdag 19 november 
klockan 18.30 

Mötet sker via Zoom, länk mailas 
ut till anmälda i förväg. 

Pris: 100 kronor (medlem), 200 
kronor (icke medlem, ingår 
medlemsskap i Christina-
Akademien för 2020-21).  

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. Observera att vi 
behöver er epostadress för att 
kunna skicka ut länken till Zoom-
mötet! Sista anmälningsdag är den 
13 november. 



Drottning Christinas födelsedag den 8 december 2020 

I samråd med vår samarbetspartner Livrustkammaren har Christina-Akademien i år 
beslutat att finna en alternativ form för firandet av drottningens födelsedag den 8 
december, eftersom det är oklart om det kommer att gå att samlas på plats på 
Livrustkammaren som vanligt. Men självklart blir det ett firande också i år! 

Årets firande kommer istället att äga rum via en särskild Facebooksida som 
Livrustkammaren och Christina-Akademien gemensamt står bakom. 
Livrustkammaren firade på ett liknande sätt drottning Lovisa Ulrika under juli 
månad i år vilket blev ett lyckat och välbesökt arrangemang. En ny form av firande 
för nya tider…! Vi tar tillfället i akt att utöka firandet till ungefär en veckas tid och 
hoppas även att kunna involvera fler internationella medverkande. 

Under Christinas födelsedagsvecka kommer förinspelade inslag från en rad 
medverkande aktörer att publiceras på Facebooksidan. Precis som vanligt under 
födelsedagsprogrammet berättar dessa inslag om platser, händelser, aktuell 
forskning och konstnärliga projekt med anknytning till Christina och hennes tid. 
Musik och dans från Christinatid utlovas också! Det enda vi möjligen inte kan lyckas 
att ordna på virtuell väg är den alltid lika efterlängtade Christinabakelsen, men vi 
hoppas i alla fall kunna visa ett inslag med Rolf Stålberg om hur bakelsen med dess 
porträttmedaljong av drottningen skapas för hand.  
 

Har du tips, förslag eller önskemål om inslag till årets födelsedagsfirande? Du 
kanske har besökt en plats med Christinaanknytning, har någon fråga om Christina 
eller är nyfiken på något konstverk knutet till drottningen? Tipsa oss gärna på 
info@christina-akademien.se! 



Praktisk information: Evenemanget kommer att vara kostnadsfritt och öppet för 
alla intresserade. Mer information om programmets innehåll kommer att publiceras 
under hösten via föreningens hemsida och Facebooksida, samt på Livrustkammarens 
Facebooksida. 
Det program som tidigare planerats för 2020 års firande med temat “Christina och 
kvinnorna” flyttas istället fram till 2021 då vi hoppas åter kunna samlas på plats på 
Livrustkammaren. 

Varmt välkomna att fira drottning Christinas födelsedag med oss även  
i år - på distans!  

 



 
PS - har du betalat  

medlemsavgiften för 2020?  

Vi hoppas verkligen att du vill fortsätta 
som medlem i Christina-Akademien!  
Du förnyar enkelt ditt medlemsskap för 
året genom att sätta in 100 kronor 
på föreningens bankgiro 5055-4260. 
Betalningar mottagna efter den 15 oktober 
omfattar även året 2021. Glöm inte ange 
namn på inbetalningen! 

Vi vill gärna höra från er! 

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 med våra medlemmar på hemsidan och/eller Facebook!  

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

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

  

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) 

Medlemsskap:  Årsavgift 100 kr, insättes på bankgiro 5055-4260, ange 
  namn på den person medlemskapet avser.  
  Om du vill mottaga e-brev från föreningen om kommande 
  aktiviteter, sänd också din kontaktinformation till: 
  info@christina-akademien.se


