
DROTTNING KRISTINA OCH SILVERBIBELN 
Cecilia Nordenkull Jorgensen kommenterar en artikel i Svenska Dagbladet 

 

Under strecket, Stockholm den 14 juni 2019 

Lars Burman: 

Silverbibeln och den svenska självbilden  

 

Jag anser att det är mer sannolikt att Silverbibeln donerades till Uppsala universitetsbibliotek 

1669 av Sveriges förmyndarregent, änkedrottningen Hedvig Eleonora (med Drottning 

Kristinas godkännande), och att rikskanslern Magnus De la Gardie endast var en frontman.  

Båda drottningarna var kända som stora konstsamlare och beskyddare av Sveriges kulturarv.  

Kristinas far, Gustav II Adolf hade redan gjort donationer till Uppsala Universitet, och själv 

tog hon med sig till Rom 1655 Kejsar Rudolfs konstsamling (i vilken Silverbibeln ingick). 

Historien om bibliotekarien som fick den värdefulla Silverbibeln som lön av Kristina och 

sedan dess rutt via Nederländerna och ett skeppsbrott låter som ett påhitt för att förklara hur 

den kom i De la Gardies privata ägo. 

Det är för övrigt intressant att läsa i en fransk källa, att Karl XII senare restituerade Drottning 

Kristinas konstsamling till Sverige med hjälp av påven Clement XI. 
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TSAR PETER OCH KARL XII 
Cecilia Nordenkull-Jorgensen kommenterar en artikel i Svenska Dagbladet 

 

Under strecket, Stockholm den 14 marts 2019 

Kari Tarkiainen: 

När terrorn slog till i Stockholms skärgård 

Orsaken till det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 kan knappast ha 

varit att “skrämma motståndaren till fred”.  Tsar Peter hade ju inte varit i 

konflikt med Sverige sedan 1709.  Jag anser, att tsaren hade följande motiv: 

1. Förbereda övertagandet av Sveriges imperium, vilket ju sedan skedde i 

Nystad 1721 där Tsar Peters diplomater dikterade villkoren inför Fredrik I:s 

svaga förhandlare. 

2. Straffa drottningen Ulrika Eleonora och hennes tyske make Fredrik av Hessen 

(sedermera Fredrik I), som enligt min nya bok mördat Karl XII med stöd av 

utländska allierade.  Det är känt, att Tsar Peter beundrade Karl XII och hade 

beordrat hela sitt hov att gå i sorg ett halvår över kungens död. 

3. Pressa Sverige att utnämna Karl Fredrik av Holstein-Gottorp (Karl XII:s 

nevö) till svensk tronföljare inför dennes äktenskap med tsarens dotter Anna 

Petrovna. 

I övrigt är det intressant att artikeln påvisar, att “ryssarnas grymheter ” varit 

överdrivna och till stor del baserade på falska rykten.  Jag tror, att källan till 

denna rysskräck var Fredrik av Hessen och hans utländska allierade, som 

samtidigt lanserade en systematisk smutskastningskampanj mot Karl XII:s 

eftermäle.  Det kan bara beklagas, att denna ‛fake history’ lever vidare idag. 
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KARL XII: BESKYDDARE AV MUSIK 

Cecilia Nordenkull-Jorgensens kommentar till en artikel i Svenska Dagbladet 

 Litteratur, Stockholm den 17 januari 2019

Sofia Nyblom: 

En svensk “Amadeus” förändrade svensk musik 

KARL XII: EN BESKYDDARE AV MUSIK 

I sin recension av Ernst Brunners nya bok om den svenske kompositören Johan 

Helmich Roman (1694-1758) fortsätter Sofia Nyblom att repetera myten om 

“den krigstokige Karl XII”, trots att han skickade den unge Roman till England 

med en introduktion till Händel.  Det är ju känt att Karl XII också hade starka 

länkar till Bach (se mitt  den 22 december 2018 och inlägg i SvD ), YouTube-klipp

samt att han hade djupa kunskaper inom vetenskap, filosofi och konst.  

Cecilia Nordenkull-Jorgensen 

Bryssel 

 Publicerat i SvD den 18 januari 2019    Cecilia Nordenkull-Jorgensen | Karl XII 

 
Scrolla ner 

https://www.svd.se/en-svensk-amadeus-forandrade-svensk-musik
http://www.iconsofeurope.com/svenskadagbladet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TGxigvZQOBw
http://www.iconsofeurope.com/cecilianordenkull.htm
http://www.iconsofeurope.com/
http://www.iconsofeurope.com/cecilianordenkull.htm


Bach och Karl XII 
Cecilia Nordenkull-Jorgensens kommentar till en artikel i Svenska Dagbladet 

Kultur, Stockholm den 22 december 2018 

Sofia Lilly Jönsson: 

Musik så högaktad att den knappt går att höra  

BACH och KARL XII 

Tack för ett intressant inlägg om Bachs musik.  Du har rätt i, att man ska lära 

känna en så stor personlighet “genom lockande smakportioner som får en att 

vilja veta mer”. 

Jag passar därför på att återkalla Bachs anknytningar till Sverige.  Hans bror 

Johann Jacob Bach var oboist i Karl XII:s armé och kallades senare Stockholm-

Bach.  Däremot är Bachs egna länkar till Karl XII (och dennes intresse för 

klassisk musik och matematik) mindre kända.  Ett fem-minuter videoklipp på 

YouTube ger ett smakprov som även täcker Händel. 
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Förfalskade Swedenborgtexter 
Cecilia Nordenkull-Jorgensens kommentar till en artikel i Svenska Dagbladet 

 Kultur, Stockholm den 30 november 2018

Oskar Sjöström: 

Så blev Karl XII extremhögerns kelgris 

FÖRFALSKADE SWEDENBORGTEXTER 

Oskar Sjöström observerar att forskare och kulturinstitutioner är ängsliga för att 

befatta sig med ämnet Karl XII, men han ser ingen “självklar anledning” till att 

det ska vara så.   

Jag anser att denna ängslan bottnar i förfalskade Swedenborgtexter, som fick ny 

spridning på 1990-talet (en uppföljning till Strindbergsfejden).  Stora 

kulturpersonligheter jämförde Karl XII med Hitler och beskrev honom som en 

maktgalen härskargestalt, en jagad jägare och en helvetesresande.  I själva 

verket hade Swedenborg talat om Fredrik I av Sverige.   

Många tycks idag inte våga eller orka ta itu med dessa obehagliga och extrema 

synpunkter med en religiös underton, som helt bygger på ‛fake history’. 

Cecilia Nordenkull-Jorgensen 

Bryssel  

    Publicerat i SvD den 30 november 2018    Cecilia Nordenkull-Jorgensen | Karl XII 

       

Scrolla ner 

https://www.svd.se/sa-blev-karl-xii-extremhogerns-kelgris
https://www.svd.se/sa-blev-karl-xii-extremhogerns-kelgris
http://www.iconsofeurope.com/cecilianordenkull.htm
http://www.iconsofeurope.com/
http://www.iconsofeurope.com/cecilianordenkull.htm


Karl XII och Ingmar Bergman 
Cecilia Nordenkull-Jorgensens kommentar till en artikel i Svenska Dagbladet 

Kultur, Stockholm den 13 juli 2018 

Malin Ekman:  Överdrev sin kärlek till Hitler för 

konstens skull [Ingmar Bergman] 
KULTURELITENS TYSTNAD 

Det är paradoxalt att Maria-Pia Boëthius interviewade Ingmar Bergman om  

hans nazisympatier samma år som Karl XII jämfördes med Hitler i en SvD 

artikel (25 mars 1999).  I Karl XII:s fall var informationen baserad på grovt 

förfalskade Swedenborgtexter, medan i Ingmar Bergmans fall var den 

baserad på egna uppgifter.  Idag firas Ingmar Bergman, men det råder en 

obekväm tystnad inför Karl XII:s 300-årsjubileum. 
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Karl XII i Kungsträdgården 
Cecilia Nordenkull-Jorgensens kommentar till en artikel i Svenska Dagbladet 

 Kultur, Stockholm den 9 juli 2018
Mats Wickman:  Bryr sig någon annan än SD 

om Stockholms kulturarv?  

KULTURARVET KARL XII 

Jo, Apples bygge i Kungsträdgården med dess staty av Karl XII tyder på, 

att Apple “bryr sig om Stockholms kulturarv”.  Karl XII var nämligen en av 

Europas mest begåvade och visionära monarker, som bland annat uppfann 

8-talsystemet (basen för datorer idag).  Detta framgår av en ny bok, som 

korrigerar gamla myter om Karl XII. 

Placeringen av en stor affärsbyggnad i en vacker park är en separat fråga. 
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Bristfällig historieskrivning  
Cecilia Nordenkull-Jorgensens kommentar till en krönika i Svenska Dagbladet 

 
Krönika, Stockholm, den 7 juni 2018 

Per Wästberg:  Litteraturen kan leda Europa rätt 

i en otryggare värld 

LITTERATURENS BEGRÄNSNING 

När det rör sig om historieskrivning är det riskabelt att anamma Emmanuel 

Macrons diktum att “möta verkligheten via böckerna”.  Napoleon lär ha sagt, 

att “Historien består av en serie överenskomna lögner.”  En ny bok visar för 

övrigt hur författare än idag (i god tro) sprider vidare förfalskad information 

om Karl XII. 

Jag anser, att många konflikter i Europa och andra världsdelar fortfarande 

bottnar i bristfällig historieskrivning.  Som ett avancerat land borde Sverige 

se med kritiska ögon på sin egen historia och inte förlita sig på litteraturen.  
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