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Förord 

Den 20 april 1988 var jag på Fredriksborgs slott i Danmark och såg en tavla som uppgavs 

föreställa Christina av Danmark. Tavlan var en senare kopia av Hans Holbein den yngres 

målning från 1538. Det var en omedelbar fascination av målningen, målaren och objektet som 

sedan dess påverkat studier, karriär, semesterresor och bostadsort. Ur mitt passionerade 

ämnesintresse har ett forskningsintresse växt fram som tagit mig tillbaka till universitetet.  

Denna C-uppsats vid Uppsala Universitet, Campus Gotland, är delvis en fortsättning på min 

B-uppsats vid Lunds Universitet 2012: ”A Suitable job for a Woman: Some reactions to the 

appointment of Margaret of Parma by Philip II of Spain, as regent of the Netherlands from 8 

August 1559 and during her first months as regent.” 

Källmaterialet som användes för B-uppsatsen visade att biografier upprepade uppgifter, 

värderingar och formuleringar genom århundradena med hänvisningar till primärkällor som 

inte längre var tillgängliga eller aldrig hade utsatts för modern källkritisk granskning. Jag 

funderade då över om det skulle kunna gå att verifiera uppgifterna igen med en mer modern 

historisk källkritisk metod.  

 Abstract  

Hunting for the 16th century sources is a historiographical investigation of all known 

biographies written about Christina of Denmark (1522-1590), Duchess of Milan and Duchess 

of Lorraine. Focusing on an individual person, the aim is to analyse primary and secondary 

sources as well as the internal influences the different biographies have had on each other 

through time. The study shows biographies generally use primary sources sparingly, also 

when available, and that the influences of secondary sources are determined by language and 

availability, rather than scope. The development of modern scientific history research 

methods has not influenced all the investigated biographies. The most critical approach to the 

sources was found in the text published 1751 and the least in the text from 2007. 
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Kapitel 1 Inledning  

Denna uppsats är en historiografisk undersökning av samtliga biografier som skrivits om en 

enskild person. Huvudpersonen är Christina av Danmark (1522-1590), dotter till kung 

Christian II av Danmark. Genom att fokusera undersökningen på en person är ambitionen att 

analysera primära och sekundära källor samt det inbördes förhållande som finns mellan olika 

författare genom tiderna.  

För att konkretisera och begränsa omfattningen är undersökningen inriktad på att analysera 

beskrivningarna av ett antal specifika händelser i hennes liv. Händelserna har valts för att vara 

de mest livsavgörande händelserna och kan därmed förväntas ingå i samtliga biografier.  

Bakgrund - Sammanfattning av Christinas liv 

Christina av Danmark var dotter till kung Christian II av Danmark och Elisabet av Österrike, 

syster till kejsare Karl V. 

Christina var född 1521-22. Familjen lämnade Danmark 1523 och Christina växte upp i Lier, 

Mechelen och Bryssel i dåvarande Nederländerna (dagens Belgien). Hon uppfostrades av 

regenten och morfaderns syster Margareta av Österrike (1480-1530) och senare av regenten 

och mostern Maria av Ungern (1505-1558). Christina giftes bort den 1 maj 1534 med hertig 

Franz II Sforza av Milano som dog redan den 24 oktober 1535.  

1538 målade Hans Holbein d.y. hennes porträtt i Bryssel på uppdrag av kung Henrik VIII av 

England, men de habsburgska maktstrategierna bestämde även hennes nästa äktenskap. Den 

10 juli 1541 vigdes hon med Frans, sonen till hertigen av Lothringen. Christina och Frans fick 

tre barn; Charles den 15 februari 1543, Renata den 20 april 1544 och Dorotea den 24 maj 

1545. Frans blev hertig den 14 juni 1544 när hans far dog men dog själv den 12 juni 1545. 

Christina blev regent över Lothringen för sin omyndige son tillsammans med sin mans bror, 

Niccolo. 1552 invaderades Lothringen av Frankrike och Christina tvingades överlämna sin 

son till kung Henri II av Frankrike för att uppfostras vid det franska hovet. Christina 

återvände till Nederländerna. När kejsare Karl V abdikerade 1555 överlämnade han det tyska 

riket till sin bror Ferdinand (1503-1564) medan sonen Filip blev kung Filip II av Spanien 

vilket även inkluderade de så kallade Spanska Nederländerna. Samma år avgick Maria av 

Ungern som regent för Nederländerna och ersattes av hertig Emmanuel Philibert av Savojen. 
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1559 agerade Christina värdinna vid fredsförhandlingarna mellan Frankrike, England och 

Nederländerna-Spanien. Hertig Emmanuel Philibert av Savojen ersattes av kejsare Karl Vs 

oäkta dotter Margareta av Parma som regent över Nederländerna. Karl III av Lothringen 

förklarades myndig 1559 den 19 januari i samband med att han vigdes med Claude av 

Frankrike, dotter till kung Henri II av Frankrike och Katarina de Medici. Christina återvände 

till Lothringen som regent till dess Karl återvände till Lothringen 1562. Hon tillbringade 

också lång tid i Pfalz med den äldre systern Dorothea. 

Christinas far Christian II dog den 15 januari 1559. Tillsammans med sin systers man ställde 

Christina krav på den danska kronan, och därmed också Norge och Sverige. Hon samarbetade 

med Wilhelm von Grumbach och Peder Oxe som båda tillbringade tid i Lothringen. Under 

sjuårskriget 1563-70 samarbetade hon med Sveriges kung Erik XIV mot Danmarks kung.  

Efter ambitiös äktenskapsplanering gifte Christina 1568 bort dottern Renata med blivande 

hertig Vilhelm V av Bayern och Christina tillbringade senare också mycket tid där. Dottern 

Dorothea hade ett fysiskt handikapp och giftes först 1575 bort med den arton år äldre Erik II 

av Brunswick-Lüneberg som belönades efter lång tjänst för Habsburgarna.  

1578 lämnade Christina Lothringen för att bosätta sig i Tortona i Italien, officiellt för sin 

dåliga hälsa men levde där i tolv år. Dottern Dorothea anslöt sig senare i Italien med sin mor. 

Dorotheas man Erik dog 1584 och 1586 giftes hon om med Marc de Rye, markis av 

Varambon som samma år blev riddare av Gyllene Skinnet. Christina dog den 10 augusti 1590. 

Kapitel 2 Jakten inleds  
2.1 Avgränsningen  

Denna studie omfattar samtliga kända biografier som har Christina av Danmark som 

huvudperson. De sju biografierna är skrivna av olika typer av författare och är publicerade 

mellan 1666 och 2007. Författarna presenteras närmare längre fram men utgörs av biografier 

av Brantôme publicerad 1666, Hans Gram 1751, Børge Janssen 1908-1912, Julia 

Cartwright 1913, Emile Duvernoy 1936-39/1940, Helle Stangerup 1987 och Jacqueline 

Carolus-Curien år 2007.  
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Christina omnämns också av andra, exempelvis den franske historikern Don Augustine 

Calmet och den belgiske arkivarien L.G. Gachard men eftersom hon inte är huvudpersonen 

och hon omnämns endast kortfattat, har de inte inkluderats som självständiga studieobjekt. 

För att begränsa omfånget fokuseras författarnas beskrivningar till vissa specifika händelser 

under åren 1522, 1534, 1541, 1552, 1559 (två händelser) 1565, 1578 och 1590.  

2.2 Källmaterial och tidigare historiografisk forskning 

Det har gjorts mycket lite historiografisk forskning om Christina av Danmark. Möjligen kan 

biografin av Hans Gram 1751 sägas ha vissa tecken till historiografisk analys men i övrigt 

finns inget vetenskapligt material tillgängligt.  

Däremot har det gjorts historiografiska undersökningar av källmaterial som berör tider eller 

platser där Christina vistats. Exempelvis har professor William Monter publicerat den 

spännande boken The bewitched Duchy – Lorraine and its Dukes 1477-1736 Droz (2007). 

Studien är ett sidoresultat av hans forskning om häxprocesser i Europa och utgår från 

dokument från Lothringens arkiv i Meurte-et-Moselle. Monter är professor emeritus i historia 

vid Northwestern Universitetet, Illinois, USA.  

Monter beskriver Christina som en internationell personlighet, jämförlig med Lothringens 

mer kände härskare Stanislaus Leczynski.1 Han kommenterar bristen på 1900-tals biografier 

över Lothringens regenter generellt och förvånas över att förutom Cartwright och Duvernoy 

har det inte skrivits mycket om Christina. Hans erbjuder förklaringen till att arkivmaterialet är 

så spritt geografiskt. Efter flera omflyttningar och dramatiska gallringar finns idag 

Lothringens arkivkällor i Meurthe-et-Moselle, på sex olika platser i Paris, inklusive 

Collection de Lorraine i Bibliothèque Nationale, samt i Wien. Wien håller Habsburgska arkiv 

generellt och Haus-, Hof- und Staatsarchiv håller både Lothringes Hausarchiv och vad som 

sammanställts som Lothriningische Urkunden.  

Det finns utan tvekan ett stort behov att undersöka de befintliga arkiven för att verifiera 

källmaterial som anges i äldre skrifter och framför allt att undersöka arkiven i Wien. Ingen av 

biograferna, Monter, Cartwright eller Duvernoy, har inkluderat dem.  
                                                             

1 Monter (2007) s 10 “Dynastic history requires biographies. Although lives of its last ‘local’ ruler Stanislas 
Lwczynski, done mainly by locals appear with monotonous regularity Lorraine’s other rulers from preceding 
centuries still await theirs.”  
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Bertrand Haan är författare till Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du Cateau-

Cambrésis, Madrid, Casa de Velázquez, (2010). Boken är resultatet av forskning som är 

fokuserad på de fransk-spansk-engelska fredsförhandlingarna 1559 där Christina deltog. 

Källmaterialet finns i franska, spanska och engelska arkiv men innehåller väldigt lite 

information om vad Christina egentligen hade för roll.  

I övrigt har jag inte lyckats hitta några moderna specifika historiska verk som direkt eller 

indirekt anknyter till Christina av Danmark inom ramen för denna undersökning. Det finns 

naturligtvis äldre historiska verk i stor mängd och med stor omfattning. Dessa författare 

uttrycker sig ofta med stor auktoritet men har ofta senare nedvärderats och innehållet 

ifrågasätts starkt i modern forskning. Ett exempel är böckerna skrivna just av Don Augustine 

Calmet (Pere Calmet). Han var en lärd benediktinsk munk på 1700-talet och författare till 

Historie de Lorraine Nancy (1752), ett stort verk om Lothringen historia. Calmet har haft 

stort inflytande på efterföljande författare. Bland annat var hans böcker grunden för Auguste 

Digot stora Histoire de Lorraine 6 vol., Nancy (1856) Nästan samtidigt utkom Baron Othenin 

d’Haussonville med sitt stora verk Réunion Paris (1860) om Lothringens gradvisa 

inkluderande i Frankrike. Han använde det franska utrikesministeriets arkiv som källmaterial. 

Enligt Monter var Calmet både förlöjligad och respekterad av Voltaire vilket har inneburit att 

mer vetenskapligt inriktade historiker tappade förtroendet för Calmets uppgifter.2 Intressant 

nog hindrar det inte moderna skribenter från att hänvisa till Calmet.  

Annat och mer konkret källmaterial har sammanställts och tryckts för att vara lättare 

tillgängligt. Louis Prosper (L.G.) Gachard (1867-1881) var arkivarie vid Bryssels Statsarkiv 

under 1800-talets första del. I början av 1800-talet när Napoleonkrigen avslutats och Belgien 

upprättats, strukturerade han dokument och brev och publicerade dem i flera omfattande 

samlingar, exempelvis Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec 

Philippe II, Bruxelles: Muquardt (1867-1881). Boken består av tre delar som innehåller brev 

mellan Margareta av Parma som regent av Spanska Nederländerna och Kung Filip II av 

Spanien. De tre delarna avser tiden 14 augusti 1559 – 16 november 1561, 19 december 1561 – 

6 juni 1563 och 6 juli 1563 – 3 februari 1565. De tre delarna är publicerade 1867, 1870 

                                                             

2 Monter (2007) s 9 “Perhaps the last genuine local luminary was an eighteenth-centurary erudite Bendictine, 
Dom Augustin Calmet, whom Voltaire simultaneously respected and ridiculed. Mid-nineteenth-century Lorraine 
produced some notable epigoni, particularly Auguste Digot’s multi volume historial aggrigrnamento base on 
Calmet, and baron Othenin d’Haussonville’s multi-volume study of Lorraine’s gradual absorption into France, 
which drew heavily on the archives of the French ministry of foreign affairs.” 
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respektive 1881. Böckerna har en omfattande inledning i varje bok som sammanfattar 

händelserna och ger information om personernas liv. De inkluderar även Christina av 

Danmark men ger en väldigt platt och rudimentär beskrivning av henne och de kan inte 

betraktas som biografier i egentlig mening. 

Nicholas Perrenot de Granvelle (1484–1550) var rådgivare till kejsar Karl V över framför 

allt Nederländsk och tysk politik. Han var samtida med Christina och en av de mest 

inflytelserika personerna under åren 1530-1550. Hans son Antoine Perrenot de Granvelle 

(1517-1586) blev utnämnd till biskop Arras och tog över som sekreterare för kejsar Karl V 

efter sin far. blev sedan rådgivare till regenten över Spanska Nederländerna Margareta av 

Parma fram till 1564. 1561 utnämndes han till kardinal. Fadern omnämns oftast bara som 

Granvelle medan sonen har många namn och olika titlar. De flesta biografiförfattarna är inte 

tydliga med vem som är vem eller bryr sig om att hålla reda på att biskop Arras och kardinal 

Granvelle är samma person vid olika tidpunkter.  

Papiers d'État du Cardinal de Granvelle d’après les Manuscripts de la Bibliothèque de 

Besançon gavs ut i sju band 1841. De innehåller urval av brev och statshandlingar avseende 

kejsar Karl V som Granvelle tog med sig till Besançon 1564. Publikationen genomfördes av 

historikern Charles Weiss. 

2.3 Frågeställning och syfte 

Målsättningen för denna uppsats är att undersöka och visa hur beroendet hos och om möjligt 

mellan de olika författarna ser ut. Genom att analysera samtliga biografier och dess källor 

samtidigt som biograferna och dess metodik och teori undersökts, är ambitionen är att försöka 

spåra uppgifter och rykten genom tiderna och om möjligt ta reda på varifrån uppgifterna 

egentligen kommer. Förhoppningen är att det ska gå att hitta uppgifternas primärkällor. 

Biograferna bedöms därför utifrån modern vetenskaplig historisk metoder. 

Frågeställningarna är följande: 

Vilket källmaterial har biograferna använt? Hur har biograferna byggt sina texter på 

varandras material? Hur kan uppgifterna om specifika händelserna värderas utifrån 

historisk vetenskaplig metoder?  
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2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Den inledande teorin för denna undersökning är att alla biografier om Christina efter 1913 

bygger på Cartwright som i sin tur hämtat många uppgifter från Brantôme.  

Historieskrivning är alltid en process med urval och värdering och historieforskningen har 

genomgått stora förändringar från 1700-talets mitt till modern historieskrivning. Idag är det 

grundläggande för vetenskaplig historieforskning att godtycklighet och annan yttre påverkan i 

värderingarna förstås eller undviks medan 1600-talets memoarer, 1800-talets primärhistoriska 

forskningsambitioner och 1900-talets historiehysteri hade andra ambitioner. Mest känt är 

Rankes ambition att skriva om händelserna ”så som de verkligen varit”.3 

Oavsett ambition, är det mest grundläggande behovet av att ha något att skriva om. Förutom 

ämne behöver författaren ett grundläggande primärmaterial att utgå ifrån. Utifrån detta görs 

ett urval som används för undersökningen och den slutliga produkten.  

Källmaterialets innehåll har vanligtvis inte förändrats men kan givetvis ha utökats och 

förbättrats genom historisk primärforskning. Uppgifterna kontext och källmaterialets 

behandling kan också påverka resultatet av källstudierna vilket givetvis ger ett behov av 

förnyad forskning med samma ämne och utifrån samma källmaterial. 

2.5 Metod 

Denna historiografiska undersökning är baserad på biografier och inriktas på hur 

källmaterialet har behandlats. Den syftar primärt till att vara en teknisk analys av 

källmaterialet.  

De olika skribenterna och deras texter analyseras därefter utifrån nationalitet, politisk 

inställning, historieteori och metod. Författarna analyseras också utifrån vilket källmaterial 

som har varit tillgängligt för dem, speciellt med avseende på de biografier som ingår i studien, 

men också avseende vilket källmaterial de anger att de använt sig av.  

                                                             

3 “Wie es wirklich gewesen ist” – Leopold von Ranke Geschichten der Romanischen und Germanishen Völker 
von 1494 bis 1535, Leipzig, 1824 – här citerad ur John Tosh Historisk Teori och Metod, Studentlitteratur 1994 (s 
24). 
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Analysen utgår från följande specifika frågeställningar: Vem är författaren eller historikern? 

Vilket är materialet eller publikationens kontext? Vad innehåller materialet, publikationen 

eller sammanfattningen? Därefter analyseras hur de åtta olika händelserna presenteras och 

vilket källmaterial som redovisats eller kan ha använts  

De valda specifika händelserna är:  

1522: Födelseår,  

1534: Christina gift med Franz II Sforza av Milan,  

1541: Christina änka efter Frans av Lothringen,  

1552: Lothringen ockuperas av Frankrike och Christina lämnar hertigdömet,  

1559a: Fredsförhandlingarna i Cateau-Cambrési,  

1559b: Inte regent över Nederländerna,  

1568: Tiden i Bayern,  

1578: Flytten till Tortona,  

1590 Livets slut 

2.6 Språkbruk 

Denna undersökning refererar källmaterial och citerar text på originalspråk och det finns 

därför många olika versioner av samma namn. Problemet har fått största möjliga 

uppmärksamhet när texten har skrivits, dels för att bevara så långt som möjligt källans 

identitet men utan att förvirra läsaren. Samtliga översättningar är mina egna. 

Christinas namn skrivs i denna uppsats på svenska trots att hon själv alltid skrev sitt namn 

Chretiénne och fortfarande alltid kallas i all franskspråkig litteratur. I dansk litteratur kallas 

hon fortfarande Christine men namnet Chrestiénne förekommer också i äldre litteratur. 

Den franska regionen med det franska namnet Lorraine, på tyska Lotharingen, nederländska 

Lotharingen, beskrivs i denna uppsats med det svenska namnet Lothringen. Allt källmaterial 

skrivs och citeras på sitt originalspråk och därför förekommer flera olika namnformer. 

Namnet Karl används endast för kejsare Karl V (fr. Charles Quint, eng. Charles V, nl. Karel) 

medan namnet Charles har reserverats för Christinas son, den unge hertigen av Lothringen, 

med undantag av kung Charles IX av Frankrike. Namnet Franz används för Christinas förste 

make Franz av Sforza, namnet Frans för hennes andre make Frans (Francois) av Lothringen 
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och François för den franske kungen François I, gift med Catherine de Medici, och far till 

Christinas svärdotter, Claude. I källmaterialet har dessa personer utbytbara namn beroende på 

författarens språkkunskaper och ibland beskrivs samma person med olika namn på olika 

platser. Detta kan bero på att skribenten har bytt källmaterial och därmed också språk under 

författandet. 

2.7 Källpresentation och källkritik  

Källmaterialet utgörs av de sju tillgängliga biografierna: 

Brantôme – Pierre de Bourdeïlle, The book of the Ladies The Book of the Illustrious Dames - 

A Brilliant Description of the Courts of Louis XVI, Amours, Debauchery, Intrigues, and State 

Secrets, including Suppressed and Confiscated MSS. With Introductory Essay By C.-A. 

Sainte-Beuve Unexpurgated Rendition into English. Privately printed for members of the 

Versailles historical society New York 1899. 

Gram, Hans Om Christine af Danmark – Kong Christierni II. Datter, Hertuginde i Milan, og 

siden i Lothringen, Skrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og 

Vidernskabers Elskere ere framlagte og oplaeste: i aarene 1748, 1749 og 1750. Femte Deel. 

Udi det Kongelige Wånsenhuises Bogtrykkerie, og paa deres Forlag Trykt af Gottman 

Friderich Riesel. Aar 1751 

Janssen Børge Christine af Danmark (1908), Christine af Milano (1909) och Christine af 

Lothringen (1912). 

Cartwright, Julia Christina of Denmark, Duchess of Milan and Lorraine, 1522-1590. 

London: J. Murray (1913) 

Duvernoy, Emile Chrestienne de Danemark, Mémoires de la Société d’Archéologie Lorraine 

(1936) pp. 163-313 och (1937-39) pp. 280-332. Boken sammanfattades och gavs ut igen 

under titeln Chrestienne de Danemark, duchesse de Lorraine. Nancy, Imprimerie Humblot, 

1940. 

Stangerup, Helle Christine København, Gyldendal (1985), på svenska Christine Atlantis 

bokförlag, (1987) 
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Carolus-Curien, Jacqueline Pauvres Duchesses L’envers du décor à la cour de Lorraine. 

Éditions Serpenoise. Metz (2007) 

Bakgrundsmaterialet utgörs av det primära och sekundära källmaterial som använts av 

respektive biograf och författare samt andra biografier över samtida personer och 

övergripande historiska beskrivningar av Danmark, Nederländerna, Italien, Frankrike och 

Tyskland (särskilt Pfalz och Bayern). De sekundära källorna som behandlas närmare i denna 

undersökning har sammanställts i en bilaga.  
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Kapitel 3 Biografier över Christina  

De sju författarna av biografierna om Christina analyseras i omvänd kronologisk ordning 

enligt den struktur som beskrivs i metod-delen.  

3.1 Carolus-Curien 2007  

Jacqueline Carolus-Curiens Pauvres Duchesses L’envers du décor à la cour de Lorraine 

publicerades 2007 av Éditions Serpenoise i Metz, Lotharingen.  

Carolus-Curien är biträdande redaktör för Pays Lorraine, tidningen som ges ut av föreningen 

d'Historie de la Lorranine et du Musée Lorrain i Nancy.4 Av förordet framgår att hon är 

pensionerad läkare och forskar framför allt i frågor om Lothringens hälsa genom tiderna.5 

Hon har en mastersexamen från École pratique des Hautes Études (EPHE) vid Sorbonne-

universitetet (Diplômé en historie de la médicine de l’Ecole Practique des Hautes Etudes de la 

Sorbonne, www.ephe.sorbonne.fr). Det finns inga egentliga biografiska uppgifter om Carolus-

Curien förutom att hon är född 1931.6 Efter Pauvres Duchesses, har Carolus-Curien också gett 

ut Deux jeunes Lunévillois, simples officiers de santé, dentistes de la Cour de Russie (2008) 

och Médecins & chirurgiens de la Lorraine ducale au fil des siècles (2010). 

Boken Pauvres Duchesses är uppdelade i kapitel dedikerade till olika hertiginnor av 

Lothringen. Kapitlet Chrestienne, reine de de Danemark 1520-1590 och kapitlet Claude, Fille 

de France, épouse de Charles III, duchesse ”épuisée” 1547-1575 (sammanlagt s 91-119) 

handlar om Christina. Boken har inkluderats i denna uppsats eftersom den är så vitt är känt, 

den senaste biografin skriven över Christina. 

Carolus-Curien skriver lättsamt men konkret. Det finns noter och hänvisningar både till 

specifika primärkällor och till sekundärkällor vilket gör att texten ger ett väldigt kompetent 

första intryck.  

                                                             

4 http://www.societe-histoire-lorraine.com/pays-lorrain-historique.htm (Avläst 10 oktober 2014) 
5 Carolus-Curien är medlem av föreningarna för medicinskhistoriska studier och tandläkarhistoriska studier 
(Société Française d’Historie de la Médicine http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhm/ respektive Société Française 
d’Historie de l’Art Dentaire http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhad/). 
6 http://www.idref.fr/117652512 (Avläst 10 oktober 2014)  
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Boken har i slutet en förteckning över litteratur och annat källmaterial. Källförteckningen 

innehåller två av de biografiska böckerna om Christina som diskuteras i denna uppsats. 

Brantôme (1666) och Duvernoy (1939), men också Calmets Histoire de la Lorraine.  

Vissa av dessa författare citeras i kapiteltexten men utan specifik hänvisning till källan. 

Framför allt Brantôm citeras direkt utan specifik källa men det finns hänvisningar till både 

Don Calmet och Donnadieu utan någon annan referens än den i källförteckningen. Andra 

författare som rimligen bidragit med bakgrundsinformation, exempelvis Duvernoy 

1939/1940, ges inga specifika referenser.  

Bokens avslutande källförteckning förefaller vid en första överblick att börja med en lista som 

identifierar källor för primärmaterial och därefter lista allt sekundärmaterial. Vid en närmare 

granskning syns det dock att den inledande listan är förkortningar inte bara till Lothringens 

regionarkiv ADMM (Archives départementales de Meuthe-et-Moselle, fortsättningsvis 

betecknat arkivet i Meuthe-et-Moselle) utan också till tidskrifter utgivna av olika historiska 

sällskap i Lothringen.7 Löpande text och fotnoter till kapiteltexten innehåller dessutom flera 

andra primär- och sekundärkällor som inte inkluderats i källförteckningen, exempelvis 

Lepage H; Sur la date de la mort de Christine de Danemark, JSAL 1872 p. 168, och Schuller 

M.-C., Portraits inédits de Charles III, Christine de Danemark et Nicolas de Vaudémont, 

MSAL, 29, 1887, pp. 220-227.  

Carolus-Curien identifierar flera specifika dokument i arkivmaterialet ADMM i kapitlets 

fotnoter men är inte inkluderade i källförteckningen. Texten innehåller däremot också 

hänvisningar till brev eller till och med citat ur brev där det inte finns någon konkret 

hänvisning, exempelvis (s 101) citat ur brev 7 april 1560 och brev daterat april 1564. Däremot 

finns det konkreta hänvisningar till arkivet i Meurthe-et-Moselle avseende brevet daterat den 

30 september 1582 (s 102) om en pension till Pierre Clément och brevet från 1588 om 

Barbeline Farbry.  

Kapitlen innehåller också avsnitt med så specifika uppgifter att det är tydligt att författaren 

måste ha haft tillgång till ett konkret dokument för texten men där en konkret källa inte har 

angetts, exempelvis (s 101) Christinas beslut att ge en årsränta på 96 franc till Deneuvre för 

undervisning av unga saknar hänvisning till arkivmaterialet. 
                                                             

7 JSAL: Journal de la Société d’Archéologie Lorraine. MAS: Mémoires de l’Académie de Stanislas. MSAL: 
Mémoires de la Société d’Archéologie Lorraine. 
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Carolus-Curien har däremot en tydlig brist på litteratur och källmaterial som publicerats 

utanför Frankrike och framför allt utanför Lothringen. Det ger en stor risk att slutsatser som 

dragits av historikerna i Lothringen utifrån uppgifter i deras egna arkiv riskerar att 

permanentas trots att ny eller andra uppgifter presenteras utanför Frankrike. Carolus-Curiens 

brister gör att det inte går att validera delar av texten och därför blir också boken mer 

översiktlig än den hade behövt bli om källförteckningen varit mer stringent, konkret och 

fullständigt genomförd. Möjligen finns det ingen anledning att vara överdrivet kritisk till 

författarens resultat om avsikten bara har varit att väcka intresse över Lothringens historia.  

Boken visar däremot på samma sätt som Monter, att arkivet i Meurthe-et-Moselle har mycket 

mer material som är värt att utforska, både om Lothringens historia generellt, men också 

specifikt om Christina. Arkivet förefaller vara så väl organiserat att det finns en risk att 

fortsatt historieskrivning fokuseras på Christina i Lothringen utan koppling till hennes tid i 

Skandinavien, Nederländerna, Tyskland eller Italien.  

3.2 Helle Stangerup 1985  

Helle Stangerup är född 1939 i Danmark och är utbildad jurist. Hon hade skrivit en rad 

kriminalromaner men boken med Christine som publicerades 1985 på danska av Gyldenhal 

(på svenska 1987: Christina) vände hennes författarskap och hon har därefter skrivit flera 

historiska romaner om framför allt kvinnor.  

Boken berättar om Christina och berättar om hela hennes liv i romanform i ett traditionellt 

format och med mycket dialog. Förordet anger att den är skriven på biografisk grund och de 

viktigaste källorna har inkluderats i en genomarbetad litteraturförteckning i slutet av boken 

tillsammans med en omfattande notapparat med källangivelser.  

Källförteckningen inkluderar biografierna över Christina av Hans Gram (1751), Julia 

Cartwright (1913), Brantôme och Emilie Duvernoy (1940) men saknar helt primärkällor 

både i tryckt och otryckt form. Litteraturförteckningen innehåller dessutom en större mängd 

mer övergripande sekundärkällor som en realkatalog istället för den vanliga 

nominalkatalogen. Dessa områden inkluderar litteratur specifik för 1500-talet i Danmark, 

Nederländerna, Italien, England, Lothringen, Frankrike, Sverige, Tyskland men också 

specifika ämnesområden som litteratur och religion, kodskrift, musik, konst, mode, 

födelsekontroll, klimatologi och vardagsliv. Ämnesindelningen gör källförteckningen 



 17 (74) 

överskådlig, lättillgänglig och lockar till vidare läsning. Den som hänvisas till i tre fall visar 

sig vid närmare granskning inte vara publicerad litteratur, utan anges som ”Tidskriftsartikel, 

Nancy” utan närmare information.8 Detta är givetvis helt otillräckligt även i en litteraturlista 

till en roman. Dessutom saknas hänvisningar till primärkällor eller böcker som publicerar 

primärkällor eller arkiv helt. 

Den omfattande not-apparaten hänvisar till uppgifter på specifika sidor med källor och 

information om nutida placering eller namn. Detta gör boken mer biografisk och vetenskaplig 

och den kan därför både läsas enkelt som en roman eller komplicerat med fortsatt läsning och 

källgranskning. Särskilt spännande är att noterna också inkluderar en omfattande mängd 

hänvisningar till konst. Stangerup har använt sig av målningar som grund för fysiska 

beskrivningar av de personer och platser som förekommer i romanen. Detta är ett 

uppfinningsrikt sätt för en romanförfattare att skapa tidstypiska beskrivningar och ge realism 

åt situationer, särskilt eftersom bildmaterialet redovisas så noggrant.  

En genomgång av Stangerups not-apparat visar att de biografiska sekundärkällorna har 

använts mycket olika. Hans Gram endast hänvisas till två gånger (not till sidorna 66, 81 och 

92), Brantôme två gånger (not till sidorna 205 och 318) medan Duvernoy har fyrtio 

hänvisningar i trettiotvå fotnoter. Också Cartwright nämns en överväldigande antal gånger 

men i vissa avsnitt förekommer inga hänvisningar och istället refererar alla fotnoter enskilda 

andra böcker. All litteratur som not-apparaten hänvisar till är redovisad i litteraturlistan, men i 

litteraturlistan finns det några fler böcker angivna.9 Det är inte ett krav att all litteratur ska 

inkluderas i noter men samtidigt är det förvånande när en författare som Cartwright fått 

hundratals fotnoter medan andra som exempelvis Gram inte fått någon. Sammantaget finns 

det endast enstaka uppgifter som anges med dubbla källhänvisningar, som skulle kunna vissa 

på att Stangerup bedrivit någon form av forskning utöver den första uppgiften som lämnas av 

någon av de övriga biograferna.   

Information om Christinas tid i Lothringen och den lothringska politiken kommer 

huvudsakligen ur Duvernoy men Stangerup inkluderar inte boken i litteraturlistan utan 

betraktar den som biografisk och därför ingår den bara i ämnesförteckningen. Grams biografi 
                                                             

8 En internetsökning av författarens namn och titel visar att La galerie des certs du palais ducal de Nancy av 
Nicole Reynaud är publicerad av 1983 av Revue de l’Art Societé, n° 61 pp.7-28 (Thierry Alix) och omfattar 38 
sidor. Det är en mer precis och korrekt litteraturhänvisning. 
9 Det saknas hänvisningar till Behrman samt Christofferson Liskanter för Danmark, Brion för Italien, Morris för 
England och Begin för Lothringen.  
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ingår däremot i litteraturförteckningen. Det finns exempelvis så hänvisningar till Gram och så 

få uppgifter som kan ha hämtats från Gram, att man måste ifrågasätta om Stangerup ens har 

läst Gram. Det är beklagligt eftersom Stangerup är tillsammans med Janssen de enda 

biograferna som kan tillgodogöra sig Grams text som är skriven på 1700-tals danska.  

Sammantaget visar detta på behovet av fortsatt arkivforskning med moderna historiska 

forskningsmetoder. Det räcker inte med att ordna samtliga uppgifter som tidigare biografer 

presenterat i ny språkdräkt och med en annan inriktning utan att också bidra med någon form 

av källkritiska frågeställningar. Tidigare slutsatser måste verifieras och nytt källmaterial 

behöver hela tiden inkluderas i den nya undersökningen. Stangerup gör försök att inkludera 

ny litteratur. Avsnittet om hur kejsare Charles V övertar hertigdömet Milano på 1530 talet har 

en bok av Martinez från 197910 som källa istället för det mycket långa avsnitt i Gram som 

handlar om detta. Det skulle ju också kunna bero på att Stangerup inte läst Gram men i så fall 

är det i detta fall bra.  

Stangerup bidrar inte med några nya resultat av forskning i primärkällor. Det är ju också den 

tydligaste skillnaden mellan historiska romaner och historisk forskning. Forskning i sig avser 

alltid att hitta ny kunskap eller i alla fall skapa nya frågeställningar. Romanens syfte är att 

underhålla och, i fall med ambitioner, att upplysa allmänheten. Stangerup försöker berätta en 

så korrekt historia som möjligt men vidare än så går inte ambitionerna.  

3.3 Emile Duvernoy 1939/1940 

Emile Duvernoy publicerade sina texter om Christina under rubriken Chrestienne de 

Danemark först i tidskriften Mémoires de la Société d’Archéologie Lorraine (MSAL).11  De 

gavs ut gemensamt som en bok 1940 under titeln Chrestienne de Danemark, duchesse de 

Lorraine av Imprimerie Humblot i Nancy 1940.12 

Émile Duvernoy var aktiv medlem i Lothringens historiska sällskap och skrev ett stort antal 

artiklar och texter som publicerats av MSAL. Émile Duvernoy har också skrivit andra artiklar 

och pamfletter om Christina, exempelvis Quelques lettres de Chrétienne de Danemark: 

                                                             

10 Lauro Martines: Power and Imagination; City-States in Renaissance Italy. New York. 1979 
11 MSAL, 1936 pp. 163-313 och MSAL, 1937-39 pp. 280-332. 
12 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-
6237_1941_num_102_1_460369_t1_0240_0000_000 (Avläst 12 oktober 2014) 
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duchesse de Lorraine. Société d'impressions typographiques, 1931 och Lettres de Claude de 

France, duchesse de Lorraine, MAS, 1932, pp. 153-160.  

Duvernoys bok är grundad på omfattande primärmaterial som används flitigt och med 

detaljerade och så långt som kan kontrolleras, korrekta källhänvisningar. Han kompletterar 

med sekundärmaterial, i stor utsträckning från MSAL, JSAL, Annales de l’Est, Academia de 

Stanislaus och andra lokala och regionalhistoriska skrifter. De publicerades från 1840-talet 

fram till 1836. Det kan förutsättas att författarna utgått från ett källmaterial som liknar 

Duvernoys. Detta är också samma sekundärmaterial som Carolus-Curien hänvisar till.  

Duvernoy kompletterar för de delar av Christinas liv som inte tillbringades i eller i nära 

kontakt med Lothringen, med sekundärmaterial som generella och äldre historieskrivningar. 

Dessa inkluderar Brantôme och flera andra som känns igen bland Grams sekundärkällor, 

framför allt Calmet. Det innebär att Duvernoy under åren före andra världskriget, en tid som 

borde kunna betraktas som modern, använder samma källor som forskaren Gram gjorde i 

mitten av 1700-talet. Detta är sekundärkällor med ursprung ur 1500- och 1600-talet och som 

publicerats med den tidens motiv för historieskrivning. Det inkluderar också memorarer som 

exempelvis Paradin, vilka var ifrågasatta redan av Brantôme. 

Fram till 1541, perioden 1552 och efter 1578 använder Duvernoy nästan uteslutande 

sekundärmaterial medan övrig tid utgår i stort sett uteslutande från primärmaterialet i arkivet i 

Meurthe-et-Moselle. 

Monter uppmärksammar Duvernoy i sitt förord som en av de två biograferna. Duvernoy 

använde ett helt annat källmaterial än Cartwright och utgår framför allt från lokala uppgifter 

och dokument i Lotharingens arkiv. Duvernoy har inga hänvisningar till Cartwright trots att 

han skrev senare och Monters teori är att Duvernoy inte kunnat läsa Cartwright eftersom 

hennes bok bara är utgiven på engelska.13 Det skulle också kunna förklaras med att 

mellankrigstidens biblioteksutbyte inte var så utvecklad. Dagens elektroniska tillgång till 

internationella bibliotek bör därför inte användas som måttstock.  

                                                             

13 Monter (2007) s 17 “Meanwhile, a subsequent biography by a local expert was based overwhelmingly on 
local information and completely ignored his predecessor [Cartwright], probably because he could not read the 
language in which she wrote.” 
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Sammanfattningsvis är Duvernoys biografi inte bara en viktig beskrivning av Christinas liv 

utifrån ett verifierbart och fortfarande tillgängligt primärt källmaterial. Den beskriver också 

med ett konkret och korrekt språk, förhållandena i Lothringen under 1500-talets mitt ur ett 

politiskt, administrativt, religiöst och ekonomiskt perspektiv. Den är en betydelsefull 

sammanfattning av verifierbara uppgifter och bör rimligen vara utgångspunkten för alla 

efterkommande biografiförfattare.  

3.4 Julia Cartwright 1913 

Julia Cartwrights biografi Christina of Denmark, Duchess of Milan and Lorraine 1522-1590, 

publicerades i London av J. Murray 1913. Den utkom endast i en utgåva men har bildat 

utgångspunkten för all vidare kunskap om Christina. Även Monter framhåller Cartwright 

som ålderdomlig men fortfarande värdefull biografi.14  

Boken innehåller ingen information om författaren och det finns mycket få bibliografiska 

uppgifter tillgängliga. Men hon ska ha levt 1851-1921, ha varit utbildad privat och ha ett stort 

konsthistoriskt intresse.15 Hon skrev flera andra böcker om adliga kvinnor under renässansen 

och den tidiga moderna tiden, alla med en koppling till Italien.  

Monter beskriver Cartwright som en Italien älskande engelsk kvinna som framför allt utgick 

från belgiska och italienska källor för att skriva sin biografi. Hon lokaliserade dock vissa 

dokument i ett privat bibliotek i närheten av Pavia som troligen hade lämnats av Christinas 

italienske sekreterare.16 

Även Cartwright använder ett helt annat källmaterial än Duvernoy. Primärmaterialet 

identiferas i källförteckningen som ”manuscript sources” inkluderar handlingar som förvaras i 

arkiv i Milano, Pavia, Bryssel, Paris, Edinburgh och London. Det bör särskilt 

uppmärksammas att det inte finns några danska primärkällor, inget spanskt primärmaterial 

och inte heller några hänvisningar till primärkällor i Lothringen. Monter säger rakt ut att hon 

                                                             

14 Monter (2007) s 33 “A venerable biography by Julia Cartwright, Christine of Lorraine (London, 1913) 
remains valuable”.  
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Cartwright_Ady 
16 Monter s 16-17 “Before World War I, an Italophile English-woman drew heavily on Belgian and Italian 
sources; she even located bits of Christine’s “state papers” at a private library near Pavia among the documents 
left by her confidential Italian secretary, who was probably murdered at Nancy in 1552.” 
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aldrig utforskade arkiven i Lothringen, trots att det var det enda ställe där hennes objekt 

faktiskt härskade.17  

Cartwrights källförteckning har också rubriken ”printed sources” som innehåller tryckt 

primärmaterial. Däremot inkluderas inte alla sekundärlällor vilka istället bara citeras i löpande 

text. Det tryckta primärmaterialet inkluderar exempelvis Gachards publikationer under andra 

hälften av 1800-talet av brev och dokument i Bryssels arkiv samt Granvelles Papieres d’État. 

Monter själv använder däremot Cartwright som källmaterial, även som referens för 

primärmaterial som Cartwright publicerat, dock inte alltid med de mest kompletta 

källhänvisningarna.18 De uppgifter Cartwright sammanställt om Lothringens svåra politiska 

situation och agerande under 1552 med Christina som huvudperson är enastående och utan 

jämförelse hos andra biografer.  

Cartwrights bok om Christina är däremot en romanbiografi av det klassiska lättlästa men 

formella och broderade format som var populärt i början av förra seklet. Till skillnad från 

Janssens och Stangerups romaner berättar den utan uppdiktade scener med dialog och 

analyser av de inblandades själsliv.  

Cartwright har inga hänvisningar till Gram eller andra danska källor och verkar inte vara 

medveten om att de existerar. Det finns däremot många hänvisningar till Calmet och till 

Brantôme i flera fall. Huvudaktligen används Brantômes memoarer i en fransk utgåva under 

namnet Oeuvres Completes men till något som anges som ”Brantôme vii” utan titel. Dessa 

citat kommer ur Brantômes Book of the Ladies och det är tydligt att trots att hon använder 

uppgifterna både för att beskriva händelser 1552 och 1590, var detta inte en vederhäftig källa. 

Förutom att utesluta korrekta hänvisningar har Cartwright ingen egentlig källkritik mot 

Brantômes förutom den korta kommentaren (s 161 ungefär) ”if Brantôme is to be believed”. 

Sammanfattningsvis är Cartwrights biografi över Christina ändå den mest heltäckande 

biografin tillgänglig och den ger även vederhäftig historisk information om övriga personer 

och händelse som påverkade hennes liv och livstid.  

                                                             

17 Monter s 17 “However, this author never explored the archives of Lorraine, the only place actually governed 
by her subject.” Författaren till detta arbete har inte heller undersökt de fysiska arkiven I Lothringen men har 
besökt de flesta fysiska platser som nämns i Cartwrights bok. 
18 Exempelvis Monter (2007) avsnitt The French invasion of 1552 (s 54-58). 
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3.5 Børge Janssen 1908-12 

Børge Janssen skrev tre romaner om Christina mellan 1908-1912. Christine af Danmark 

(1908), Christine af Milano (1909) och Christine af Lothringen (1912). De gavs ut både i hel- 

och halvfransk utgåva samt ett billigare blått klotband. Böckerna samlades under den nya 

gemensamma titeln Christiern II.s Datter och gavs ut igen 1921.19 

Børge Janssen (1867-1933) var dansk romanförfattare född Christian Børre Victor Janssen. 

Efter hans första roman gjorde han omfattande resor runt i Europa och Afrika och Asien. Han 

skrev reseskildringar, artiklar om människor och kultur i främmande länder för olika tidningar 

samt senare även reseguiden Italien för Skandinaver (1924). Dottern Bodil föddes i Danmark 

1902 men hustrun Agnes beskrivs som en av de äldsta i den danska kolonin i Rom när hon 

dör 1961.20 Janssen historiska romaner skrevs i en folklig och underhållande stil blev väldigt 

populära och trycktes i flera upplagor. Hans stil beskrivs som starkt manierat språket med 

ambitionen att återskapa svunnen tids kolorit och atmosfär. Idag framstår de som sentimentala 

och folkloristiska med överdrivet känslomässiga dialoger. Danskt Biografiskt Leksikon 

beskriver att han hade ett självuppfunnet konstspråk som blir en historisk pastiche.   

Enligt romanernas inledning och efterord, bygger romanerna hans reseintryck och 

biblioteksstudier och romantexterna är kompletterande med fotnoter och till del 

källhänvisningar. I slutet av varje roman finns en litteraturlista publicerad. Allt källmaterial i 

de tre böckerna är sammanställt och inkluderat i en bilaga i slutet av denna undersökning. 

Alllt källmaterial med enstaka undantag är andrahandkällorl från slutet av 1800-talet. 

Litteraturlistan är utförd enligt den tidens historiska metodologi men saknar i flera fall 

konkreta hänvisningar i de flesta fall. Flera av författarna, exempelvis flera av de danska 

biografierna om Christinas far kung Christian II av Danmark, är mest motiverade av att 

undersöka hans mentala tillstånd snarare än hans agerande eller konsekvenserna av hans 

politik. Danskt Biografiskt Leksikon anger att Janssens reseintryck och biblioteksstudier är 

slumpvisa (tilfældige) men det är tydligt att han har använt det mesta av vad som var 

tillgängligt i början av 1900-talet. Hans litteraturförteckning är dessutom i många fall identisk 

med Stangerups litteraturlista, och hans berättelse utgår i stora drag på Grams historia. 

                                                             

19 Avsnittet bigger på följande källa som också innehåller en mer litteraturhistorisk analys av Janssen: 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/B%C3%B8rge
_Janssen [Avläst 18 oktober 2014] 
20 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=63568665 [Avläst 18 oktober 2014] 



 23 (74) 

Janssen har däremot inkluderat det mesta han har läst under hans litteraturstudier i sin 

litteraturlista, exempelvis även böcker om kultur- och samhälle vilket säkert var värdefullt för 

att kunna brodera ut de omfattande dialogerna. 

Janssens böcker är svårsmälta för en modern läsare, oavsett skönlitterär nivå, men de 

innehåller värdefulla beskrivningar över platser och hus, exempelvis Lier i dagens Belgien. I 

början av 1900-talet var många av platserna relativt oförändrade sedan sen medeltid. Bara 

några år senare under första världskriget bombades de till spillror, framför allt i Flandern men 

också i Tyskland och Italien.   

Sammanfattningsvis är Børge Janssens böcker en romantisering av Hans Grams historia, 

kompletterad med bakgrundskunskap om tidens och platsernas kultur- och samhällsliv. Alla 

komplexa politiska förhållanden är avskalade. Christina framstår som kärlekskrank och helt 

avskärmad från politik, släktingar och händelser på ett orimligt sätt.  

3.6 Hans Gram 1748 (1751) 

Hans Gram (1685-1748) var dansk historiker, universitetsprofessor i grekiska (1714-1741) 

och från 1730 kunglig historiograf och bibliotekarie. 1731 blev han kunglig geheimearkivarie 

och 1746 statsråd.21 Han räknas som grundläggare av den historiska kritiken i Danmark. Hans 

Gram tillskrivs också förtjänsten för att det kungliga biblioteket utvidgades och att ha lagt 

första grunden till det danska geheimarkivets handskrivna diplomatarium, Scriptores rerum 

danicarum.  

Hans främsta fokus var dansk medeltidshistoria, med inriktning på stats- och kulturhistoria. 

Förutom sina egna 16 avhandlingar, kommenterade och publicerade han även äldre historiker 

och filologer, både danska och utländska. Dessa publikationer ges ibland mer vikt just med 

hänvisning till Grams kommentarer och omfattande förord. Hans Gram kommenterade 

dessutom exempelvis Niels Krag Christian III’s historie, som publicerades 1737 och Niels 

Slange Christian IV’s historie, som gavs ut i Köpenhamn 1749, året efter Hans Grams död. 

Hans Grams kommentarer till Giovanni Lamis italienska utgåva av Johannes Meursius 

                                                             

21 De biografiska uppgifterna om Hans Gram bygger på framför allt på följande källor (avlästa 12 september 
2014): Nordisk familjebok Gram, Hans 1904-1926 http://runeberg.org/nfbj/0065.html och Salomonsens 
Salmonsens konversationsleksikon, 2. utgave. Bd. X, København: J. H. Schultz, 1920, s 15. 
http://runeberg.org/salmonsen/2/10/0025.html  
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(Johnnes van Merus) Danmarks historia från 1638 publicerades 1739 samt Johannes Mollers 

stora litteraturlexikon Cimbria literata från 1687 i tre band som publicerades i 1744.22 

Hans Gram var delaktig i den danska universitetsreformen 1731 och läroverksrefomen 1739 

samt tillskrivs delaktighet i Selskabet for fædernelandets historie og sprog som hans lärjunge 

Langebek instiftade 1745.  

Den 13 november 1742 stiftades Det Kiøbenhavnske selskab (senare Det danske 

videnskabernes selskab) med syftet att främja vetenskap och teknologi. Det fick kungligt 

beskydd av Kristian VI och syftet ändrades 1743 till att utforska Danmarks och Norges 

historia, geografi och språk.23 Sällskapets skrifter publicerade 16 avhandlingar av Hans Gram. 

Dessa är alla skrivna på danska med omfattande källhänvisningar och kommentarer.  

En av dessa är Christian II’s forehavte Religionsreformationen i Danmark publicerad i III, 1-

76. Som en fortsättning av detta arbete skrev Hans Gram också biografin Om Christine af 

Danmark – Kong Christierni II. Datter, Hertuginde i Milan, og siden i Lothringen som 

presenterades för sällskapet 1749 och publicerades 1751.24 Textens inledning anger att syftet 

var att publicera de uppgifter han hittat under arbetet med Christian II men att han också hade 

ambitionen att göra henne mer känd i Danmark.  

Hans Gram skrev en kronologisk beskrivning av Christinas liv som bygger huvudsakligen på 

utländska sammanfattande berättelser och memoarer. Förutom en förteckning över 

primärkällor som upprättats av hans vän amanuensen Torkel Klette vid ett besök i arkivet i 

Besançon, finns inga primärkällor angivna. Däremot gjorde Gram en omfattande och 

noggrann genomgång av samtliga historiska beskrivningar från alla olika länder där Christina 

vistats. Hans Grams bedömning är generös med kritik och han pekar ofta ut felaktigheter eller 

                                                             

22 Niels  Slange (1657-1737), Giovanni Lami (1697-1770), Johann Moller (1661-1725). Johannes Meursius 
(1579-1639), var nederländsk filolog och historiker, professor i latin vid Leiden Universitet. Han hade varit 
lärare till Jan van Oldenbaarnevelds barn vilka planerade en attack på Maruitz 1623 och tvingades lämna landet 
därefter. Ett av barnen avrättades 1623, det andra flydde till Bryssel. Oavsett om Merusius var remonstrant eller 
inte var det inte politiskt möjligt att vara kvar i landet, speciellt inte som histograf för Oranges. 
23 Information om det De Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, dagens Videnskaberns Selskab: 
http://www.royalacademy.dk/dafrån 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Det_Kongelige_Danske_Videnskabernes_Selskab 
24 pag. 1- 126; Skrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Vidernskabers Elskere ere framlagte 
og oplaeste: i aarene 1748, 1749 og 1750. Femte Deel. Udi det Kongelige Wånsenhuises Bogtrykkerie, og paa 
ders Forlag Trykt af Gottman Friderich Riesel. Aar 1751 
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oförenliga uppgifter hos andra författare, tillsammans med argument som att de borde ha vetat 

bättre, eller att de har varit slarviga med sina uppgifter. 

Som arkivarie för det danska kungahuset borde Hans Gram ha haft tillgång till de privata och 

hemliga källorna. Det finns inte någon enda indikation i hela texten att han har använt 

uppgifter från danska arkiv. Det kan givetvis förklaras med Gram arbetade för det 

Oldenburgska kungahuset och att Christina och hennes far Christian II tillhörde den gren som 

avsattes av Grams kungafamilj. Det kan finnas intresse att inte uppmärksamma sin 

arbetsgivare på att släktingarna avsatte en krönt kung av politiska skäl.  

3.7 Brantôme (1666) 

Brantôme hette egentligen Pierre de Bourdeille men är idag känd i alla språkversioner som 

Seigneur de Brantôme eller möjligen Abbé de Brantôme. Brantôme var titeln för abbotsstiftet 

Brantôme han tillerkändes under senare delen av hans liv. Han föddes 1530 och dog 15 juli 16 

I sin ungdom var han var soldat under hertig Frans av Guise i stridigheter mot hugenotter 

samt i Afrika. Han blev senare kammarherre hos Kung Karl IX av Frankrike och Kung Henrik 

III av Frankrike. Efter ett fall från en häst 1589 drog han sig tillbaka och skrev sina memoarer 

om de berömda män och kvinnor han träffat.25   

Bland hans skrifter märks Vies des hommes illustres et grands capitaines, men mest kända är 

Vies des dames illustres (The Book of the Ladies) som ingår som källmaterial för denna 

undersökning samt Vies des dames galantes (The Book of the Gallant Ladies), samtliga 

publicerade första gången 1666. Hans böcker gavs ut igen 1865-1882 av Lulanne och de 

flesta översättningar och referenser hänför troligen till dessa.26 The Book of the Ladies 

innehåller avsnittet som ägnats åt en biografi över Christina som heter Christina of Denmark, 

niece of the Emperor Charles V. Duchess de Lorraine.  

                                                             

25 Beskrivningen om Brantômes liv kommer från Encyclopedia Brittanica, Catholic Encyclopedia samt franska 
Wikipedia otera att Wikipedia på svenska felaktigt anger födesleåret till 1530.: 
http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_%281913%29/Pierre_de_Bourdeille,_Seigneur_de_Brant
%C3%B4me (avläst 29 mars 2015)  
26 I denna undersökning har använts en engelsk översättning från 1899: The book of the Ladies The Book of the 
Illustrious Dames - A Brilliant Description of the Courts of Louis XVI, Amours, Debauchery, Intrigues, and 
State Secrets, including Suppressed and Confiscated MSS. With Introductory Essay By C.-A. Sainte-Beuve 
Unexpurgated Rendition into English. Privately printed for members of the Versailles historical society New 
York 1899. 
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Brantôme beskrivs generellt som både historiker och som memoarförfattare men idag är han 

lika mycket en kvarleva som en berättande källa. Han skrev i sina memoarer om människor 

han mött och händelser han har varit med om men också om händelser som inträffade innan 

han föddes och när han befunnit sig på andra platser. Allt är nedtecknat långt efter de hände 

och hans memoarer har därför ett tidsmässigt avstånd som bryter mot samtidskravet. Han  

Brantômes största nackdel som historisk källa är att han inte specificerar sina uppgifter 

kronologiskt och att han inte inkluderar några årtal. Vissa händelser eller tidpunkter kan 

identifieras genom beskrivningen men det kräver ganska detaljerade kunskaper hos läsaren.  

Hans sätt att berätta gör dessutom det blir svårt att bevisa om, eller rättare sagt, kontrollera 

hans utsagor. Memoarskrivares traditionella minnesförvridning och vridning av händelser och 

uppgifter döljs lättare om skribenten använder den hoppande historieskrivning som Brantôme 

använder.  

Brantômes berättelse om Christina, är inte kronologisk utan snarare emotionell och börjar 

1559 vid kung Filip IIs hov i Bryssel, har återblickar till 1545, 1552 samt hennes första 

äktenskap och avslutas med hennes död. Egentligen omfattar den bara hennes liv från 1552 

till 1590 med enstaka återblickar. Biografin innehåller däremot många värderande omdömen 

om Christina, både till utseendet och som hennes person. Där finns dock vissa uppenbara 

konstigheter vilket påverkar bedömningen av texten i sin helhet. Exempelvis uppger 

Brantôme att Christinas son dog under henens livstid vilket inte är korekt eftersom sonen 

Charles fortsatte att bygga och smycka Nancy i Lothringen fram till sin död 1608.  

Brantômes memoarer och biografier som exempelvis The Book of the Ladies skrevs tydligt 

med avsikten att de skulle publiceras efter hans död. Han skrev dessutom sina historier så att 

de skulle vara lika mycket hans egen historia som historien om andra människor. Han avslöjar 

ingenting som ställer honom själv i dålig dager, han gör inga erkännanden som inte kunde ha 

berättats under hans egen livstid och han korrigerar inga tidigare uppgifter. Det han däremot 

gör är att berätta vilken fantastisk man han var och vilka fantastiska kontakter han hade. Allt i 

under förevändningen att berätta om de fantastiska damer han träffat. Det finns ingen 

anledning att tro att den traditionella uppfattningen att texter som skrivs för publicering efter 

en persons död kan betraktas som mer sanningsenliga, mer oberoende och mindre tendentiösa 

gäller Brantôme.  
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Den som arbetar utifrån modern vetenskaplig metod måste vara försiktigt med Brantômes 

memoarer på samma sätt som med alla andra texter som bygger på minnen. Ändå är det 

uppenbart att moderna skribenter och biografer fortfarande använder Brantômes memoarer 

som källmaterial. Han har ett tydligt inflytande i berättelser, biografier och forskning om 

Christina och hans namn förekommer även i andra moderna biografier över personer kända 

vid det franska hovet under 1500-talet.  

Moderna vetenskapliga teorier och metoder har ändå fått ett visst inflytande i hur han 

betraktas och i vilken omfattning hans uppgifter använda. Det är ju lockande att ta till 

Brantôme för att ge lite färg och liv till en annars relativt platt beskrivning över en tid eller en 

person. Speciellt lockande måste det vara för någon som skriver om 1500-talets berömdheter 

som det vanligen redan finns mycket uppgifter om men skrivna på konstiga språk, med 

konstig stavning och i svårläst stil. 

Brantôme var ju i alla fall bevisligen ändå knuten till det franska hovet. Brantômes lockelse 

ligger ju just i det att även om han inte var närvarande vid en specifik tidpunkt, så pratade han 

ju i alla fall med dem som var där. Han hade dessutom tillgång till nästan samtida skriftliga 

uppgifter och oavsett hur sant det är nu, så borde det väl i alla fall säga något om hur personen 

uppfattades vid den tiden.  
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Kapitel 4 Jakten på ursprungskällorna  
Källmaterialet undersöks med avsikten att identifiera källmaterialet för visa specifika 

uppgifter och att analysera författarnas inbördes förhållanden och att se vilken information 

som kan verifieras komma från en primärkälla. Biograferna diskuteras huvudsakligen i 

omvänd kronologisk ordning och författarna identifieras endast med namn och sidnummer (i 

Janssens fall även med boktitel). 

 

Kapitlet är uppdelat på följande händelser i Christinas liv: 
1. 1523: Födelseår och avfärden från Danmark 

2. 1534: Christina gift med Franz II Sforza av Milano  

3. 1541: Christina gift med Frans av Lothringen  

4. 1552: Lothringen ockuperades av Frankrike och Christina lämnar hertigdömet  

5. 1559a: Christinas roll i fredsförhandlingarna vid Cateau-Cambrési  

6. 1559b: Inte regent över Nederländerna  

7. 1568: Tiden i Bayern  

8. 1578: Flytten till Tortona 

9. 1590: Döden kom ifatt  

 

4.1 Födelseår och avfärden från Danmark 

Enligt Carolus-Curien var Christina född 1520 och hennes far Christian kung av Danmark 

var enormt grym.27 Carolus-Curien anger att kung Christian II av Danmark avsattes 1523 av 

prästerskapet och adeln men reflekterar inte över om detta är verifierbart eller varifrån 

uppgifterna kommer. Det finns ingen annan källa för uppgiften annat än ”dit-on” (man säger) 

men eftersom meningsbyggnaden upprepas hos Duvernoy (s 164) kommer uppgifterna 

troligen därifrån. Inte ens Brantôme som annars gärna pratar om händelser före sin födelse, 

har några uppgifter om Christinas far. Det finns inga konkreta uppgifter eller källor för 

personligt färgade uppfattningar och det finns ingen diskussion om politisk påverkan. 

Carolus-Curien anger Duvernoy som generell källa till sin text men saknar i övrigt helt 

diskussion av källkritisk karaktär.  

Janssen har i sina böcker mycket få konkreta uppgifter som exempelvis årtal. Motivet är att 

beskriva kärlek och romantik så det finns ingen plats för obehaglig information om avsatta 
                                                             

27 Carolus-Curien s 91 “Née en 1520… Son père était, dit-on, d’une cruauté inouïe. Dépose en 1523 par le clergé 
et l’aristocratie, il avait quitté son pays…  
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kungar eller landsflykt. Boken Christine af Danmark handlar om tiden familjen tillbringade i 

staden Lier utanför Mechelen i dagens Belgien men har annars ingen information om hur 

familjen kom att lämna Danmark. I den löpande texten har Janssen några få hänvisningar till 

Christinas ålder. Christina ska ha varit på sitt fjortonde år 1533, tretton somrar 1534 och 

femton år 1535.28 Janssen utgår med andra ord ifrån att Christina var född 1520. 

Duvernoy däremot säger (s 164) att Christina är född 1521 men att det inte är bekant var eller 

i vilken månad samt att hennes far uppförde sig som en tyrann.29 Dessa två meningar är 

Duvernoys samlade uppgiftsmängd om Christinas tid i Danmark. Denna del av den första 

boken saknar helt källhänvisningar och det har inte gått att identifiera vilken författare som 

influerat Duvernoys uppfattning om Christian II.  

Det är däremot anmärkningsvärt att Carolus-Curien uppger ett annat födelseår för Christina 

än Duvernoy, särskilt med tanke på att Duvernoy är en av Carolus-Curiens källmaterial. 

Carolus-Curien inkluderar dessutom födelseåret i kapitelrubriken så uppgiften är tydlig för 

alla läsare. Det går inte att hitta någon annan källa som uppger att Christinas födelseår skulle 

vara 1520 och som skulle kunna användas för att ursäkta Carolus-Curiens påfallande 

märkliga uppgift. Säkerligen beror det på att Christinas äldre syster Dorothea utan tveksamhet 

var född utan att vara tvilling den 10 november 1520. Fysiskt är det därmed helt enkelt inte 

möjligt att Christina var född 1520. Däremot är det troligt att systrarnas födelsedatum 

blandats ihop.  

Stangerup anger (s 408, fotnot till sidan 70) att ”i dansk historieskrivning är Christines 

födelsedag okänd, endast året 1521 finns belagt. Ett brev daterat den 25 augusti 1533 från 

Margareta av Österrike, regent över Nederländerna till kejsar Karl V uppger Christinas ålder 

till elva och ett halvt år, medan John Hutton, engelskt sändebud till det nederländska hovet 

beskriver i ett brev daterat den 9 december 1537 Christine som sexton år. Dessa brev är 

inkluderade utan närmare källhänvisning i Stangerups roman. Sammantaget gör det rimligt 

att tro att Christinas samtida var av uppfattningen att hon var född någon gång sent på året 

1521. John Huttons brev den 9 december 1537 finns däremot publicerat i British History 

                                                             

28 Janssen: Christine af Danmark s 249: (1533) ”fjortonde Aar”, Christine af Milano s 120: (1534) ”tretten 
somrer” och s 185 (1535) ”femten Aar” 
29 Duvernoy s 164 “Elle était née en 1521, on ne sait en quel lieu ni en quel mois, fille de Christiern II, roi de 
Danemark… En 1523, son père, qui se conduit en tyran, est renversé par ses sujets.” 
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Online (BHO) där brevet kan läsas i fulltext och den samtida uppfattningen enkelt verifieras.30 

Tyvärr är ju detta inte tillräckligt säkra uppgifter för att på något sätt kunna utgöra grund för 

någon form av metodologiskt betingade slutsats om Christinas födelsedag. Duvernoy 

kommenterar bara lakoniskt att på 1600-talet gifte sig kvinnor unga, särskilt om de tillhörde 

kungafamiljerna.31  

Cartwright har inkluderat en väldigt specifik diskussion om problematiken kring Christinas 

födelsedatum i sin bok. Hon utgår (s 32) från att ”In [a] letter, written om the 4th of February 

1522, from the Convent of Dalin, the King congratulates his wife on the safe deliverance and the birt 

of a ’marvellously handsome child’.” Det har inte gått att ta reda på vad som avses med klostret 

Dalins men uppgiften hävisar till ”Altmeyer, 23, Reedtz Manuscripts, xiii. 28” som källor. 

Cartwright skriver (s 32) att Altmeyer och Reedtz manuskript är de enda uppgifter som finns 

avseende födelsedatumet för Christina och att det exakta datumet kan inte hittas i de danska 

arkiven och har hittills undkommit all forskning. 

Altmeyer, J. finns i Cartwrights källförteckning med två publikationer som Isabelle 

d’Autriche. Brussels 1842 samt Relations Commerciales des Pays-Bas. 1840. Det mest troliga 

är att uppgiften kommer ur Isaelle d’Autriche då samma källhänvisning med motsvarande 

sidnummer förekommer på Cartwrights nästa sida.32  

Källhänvisningen ”Reedtz Manuscript” är mer kryptisk eftersom den inte finns i Stangerups 

källförteckning, varken som arkivmaterial eller som tryckt källa. Det gör att uppgiften 

egentligen inte kan betraktas som är en källa. Informationen skulle kunna vara 

andrahandsuppgifter från Altmeyers bok eller komma någon annanstans ifrån. Om 

källhänvisningen till Reedtz manuskript inte kommer ur Altmeyer, finns det anledning att tro 

att Cartwright har ställt frågan till något danskt arkiv, exempelvis det danska 

nationalbiblioteket, och att detta är deras svar. Det är synd att Cartwright inte inkluderat 

kompletta källuppgifter i romanen och ger ett direkt behov att utvidga undersökningen i de 

                                                             

30 Brev från John Hutton till kung Henry VIII av England, daterat 9 december 1537. http://www.british-
history.ac.uk/letters-papers-hen8/vol12/no2/pp411-430 'Henry VIII: December 1537, 1-15', in Letters and 
Papers, Foreign and Domestic, Henry VIII, Volume 12 Part 2, June-December 1537, ed. James Gairdner 
(London, 1891), pp. 411-430 https://www.british-history.ac.uk/letters-papers-hen8/vol12/no2/pp411-430 [Avläst 
10 januari 2015]. 
31 Duvernoy 4/166 ”Au XVI e ciecle, les femmes se mariaient jeunes, surtout si elles appartennient à des 
maisons souveraines.” 
32 World Catalogue identifierar boken med en längre title: J J Altmeyer Isabelle d'Autriche et Christiern II. 
Bruxelles, 1842. 
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danska arkiven. Det finns en familjen Reedtz som varit nära det danska hovet sedan kung 

Christian IV men utan vidare undersökning går det inte att identifiera exakt vilka dokument 

och vilket arkiv som avses. 

Cartwright uppger (s 33 och s 35) att Christian II avsattes den 20 januari 1523 och att 

familjen lämnade Danmark den 14 april 1523. Christina beskrivs då som ”a babe of fifteen 

months” men det går inte att säga om uppgiften bara är ett resultat av att Cartwright har räknat 

antalet månader från februari 1522 eller om det finns någon annan källa. Stangerup å andra 

sidan, börjar sin bok Christine med avfärden från Danmark som sätts till dagen efter 

Quasimodogeniti 1523 vilket troligen var den 5 april 1523.33  

Gram istället säger att Christina inte hade fyllt två år och kanske inte ens ett år när familjen 

lämnade Danmark i mitten av april 1523.34 Datumet för avfärden stämmer relativt väl mellan 

de tre författarna men ingen av dem har någon hänvisning till några primärkällor eller samtida 

uppgifter. Det borde rimligen inte vara särskilt svårt att hitta uppgifter i danska arkiv om när 

kungen flydde landet.  

Gram beskriver (s 3) med ett gott exempel på den ärliga och uppriktiga historieskrivning som 

senare gav honom titeln Danmarks förste professionelle historiker att ”Om Christines Fødsel til 

verden er det af Hvitfeld bekiendt at den var utid Aaret 1521. Dagen erindrer jeg mig ikke att have 

fundet nogensteds antegnet.” I detta fall uppfyller han inte kraven på modern vetenskaplighet 

men han är i alla fall ärlig och redovisar så långt han vet, sina källor. Vid denna tid var han 

relativt ensam om det och inte ens hans efterföljare Hvitfeld gick i hans fotspår. Arild 

Hvitfeld35 (1546-1609) var Danmarks störste men historiske opålitlige skribent som gav ut tio 

band om Danmarks Riges Krønike. Gram påpekar på flera ställen att Hvitfeld inte ger 

korrekta uppgifter36 hänvisar utan tveksamhet till hans uppgifter på andra ställen.37 Hvitfeld 

                                                             

33 Stangerup s 11. Quasimodogeneti är första söndagen efter påsk och då påsksöndagen inföll 5 april 1523 
(utifrån en beräkning av när Paschal fullmåne inföll 1523) inföll denna den 12 april 1523 och följdaktligen skulle 
familjen ha lämnat Danmark den 13 april 1523.  
34 Gram s 3: “Hun var da ikke tu Aar gammel eller maaskee ikkun i andret Aar, den Tiid hun med sine Foreldre 
og tvende sine Søskende, hertug Hans og Frønken Dorothea, der begge vare ældre end hun, maaste forlade sit 
Færdeneland, og rense bort i Landflygtighed: Hvilket skeede An. 1523 midt i Aprili, til skipbs her fra 
Kiøbenhavn.” 
35 Gram skriver konsekvent hans namn som Arrid, men idag skrivs det allmänt som Arild. 
36 Exempel på Grams kommentarer om att Hvitfeldt inte är tillförlitlig: s 3-4: ”Siden komme de igien til 
Nederlandene: hvor Gud kaldede den yndige Droning Isabelle fra dette ælendig Liv til det himmelske. Hun døde, 
ikke (som Hvitfeldt og andre efter hannem skrive) Anno 1525. men 1526.” samt s 18: “Thi Arrid Hvitfeldt farer 
vild, i det hand mener, den ældre at være først bleven gift, og Christinæ Bilager med Hertugen af Milan at være 
holdet efter Dorothees med Pfalz-Græven;” 
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var kunglig sekreterare, rikskansler och riksråd till kung Fredrik II och kung Christian IV. 

Arrid Hvitfeld började med att skriva historien om kung Christian III (1595), därefter 

Historien fra Kong Dan til Knut VI (1603) och avslutade med Den gejstlige Historie eller 

Bispekrønniken (1604).  

Gram har inte gjort någon egen undersökning avseende födelseår men hänvisar däremot 

senare till uppgifter från Brantôme om att Christina var femton till sexton år i november 

1535.38 Det innebär att Christinas födelseår skulle vara 1520-21 vilket givetvis är orimligt 

med tanke på att hennes syster är född i november 1520. Brantôme själv skrev att Christina 

blev änka första gången vid femton års ålder, vilket skulle ha gett henne födelseåret 1520. 

Brantôme själv föddes först 1540 så detta är helt klart hörsägen. Däremot anger Brantôme att 

Christina var mer än fyrtio år gammal vid Kung Charles IX av Frankrikes kröning i 

katedralen i Reims den 15 maj 1561. Brantôme ska ha varit närvarande vid kröningen men 

man måste ändå ifrågasätta om en tjugoett-årig soldat har tillgång till födelseuppgifter för en 

utländsk adelsdam, hur nyfiken han var på kvinnor. Det finns generellt många tveksamheter 

kring uppgifterna i Brantômes memoarer och det finns anledning att vara försiktig med att 

använda Brantômes memoarer och vittnesmål som faktauppgifter. 

Sammanfattningsvis visar detta hur så enkla kronologiskt historiska uppgifter som födelseår 

kan vara komplicerade. Moderna historiker upprepar uppgifter från äldre sekundär-källor som 

sedda i ett något större sammanhang är helt orimliga. Till och med uppgifter om en kungs 

avsättande och flykt kan visa sig vara svåra att verifiera. Carolus-Curien uppger 1520 som 

födelseår trots att hon är medveten om att Christina har en äldre syster som har ett konsekvent 

angivet födelsedatum den 10 november 1520. Carolus-Curien baserar sig på Duvernoy som 

däremot uppger födelseåret 1521 vilket gör det än mer anmärkningsvärt att Carolus-Curien 

inte ens kunnat kopiera uppgifterna korrekt. Stangerup däremot utgår från Cartwright som 

visste att det fanns problem med att identifera ett korrekt födelseår och därmed gör Stangerup 

sin egen utredning om vad som kan vara ett rimligt födelsedatum utifrån samtida 

primärkällor, om än utan att ange moderna arkivuppgifter för breven. Cartwright har 

möjligen fått hjälp med problematiseringen kring födelseåret men anger inget resultatet annat 

än genom vaga källmaterialsreferenser. 

                                                                                                                                                                                              

37 Gram s 32 “Arrild Hvitfeldt taler endogsaa derom, under det første af benævnte Aar.” med källhänvisning till 
Kong Hansses Historie, s 1066. edit. in. fol.  
38 Gram s 123 citerar Brantôme s 499 att Christina var “quinze à sieze ans” när hon blev änka första gången.  
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Duvernoy och därmed också Carolus-Curien är avskurna från danskt källmaterial och var 

inte analysera uppgifter om vad som hände i Danmark i början av 1520-talet. Deras 

källmaterial är franskt, spanskt och italienskt och även om det finns primärkällor bland dem, 

verkar de inte uppmärksamma födelsedagar eller ålder. De ignorerar också de politiska 

förhållandena och författarnas politiska uppfattningar på samma sätt som Janssen ignorerar 

allt som inte är kärlek.  

Slutsatsen blir att det enda samtida primärmaterialet som används är de tre brev som nämns 

av Cartwright från 1533 respektive 1537 som diskuterar Christinas ålder samt det hennes far 

Christian II skrev 4 februari 1522. Även med en diskussion om förändringar av kalender och 

datering är det rimligt att anta utan att det är helt verifierat att Christina var född någon gång 

mellan början av november 1521 och slutet av januari 1522.  

Det är tydligt att det finns ett fortsatt behov att försöka identifiera källmaterial som ger vidare 

ledtrådar till tidpunkten för Christinas födelse. Danskt källmaterial från tiden 1521-22 har 

utsatts för omfattande rensning av efterföljande regenter, framför allt kung Frederik II av 

Danmark, som höll Christinas far kung Christian II av Danmark i exil från 1523 och därefter i 

fängelse från 1534 fram till 1559. Däremot borde det vara relativt enkelt att hitta verifierbara, 

samtida uppgifter om när 1523 familjen lämnade landet. Det är inte helt säkert att det nu går 

att hitta nya uppgifter om Christinas födelse, framför allt med hänsyn till att Hans Gram 

började leta redan i mitten på 1740-talet, men detta är definitivt en av de mer avgörande 

uppgifterna som saknas för en biografi över Christina.  

4.2 1534: Christina gift med Franz II Sforza av Milano  

Caroli-Curien är fokuserad på Lothringen och Christinas tid som hertiginna där. Christinas 

första äktenskap i Milano med hertigen Franz II Sforza av Milano blir bara omnämnt (s 92) i 

förbigående tillsammans med uppgiften att äktenskapet innebar att Milano hamnade i 

kejserliga händer. Det finns inga specifika källuppgifter eller närmare detaljer, inte ens ett 

datum. På samma sätt har Duvernoy har ingen egen forskning att bidra med när det gäller 

tiden före ungefär 1540. Han har ändå inkluderat uppgifter om Christinas äktenskap i Milano 

(s 4) och anger som källa Alexandre Henne (1812-1896) Histoire du règne de Charles-Quint 

en Belgique (1858), vilkent enligt biblioteksuppgifter är publicerad i Bruxelles och Leipzig av 

É. Flatau 1859. Duvernoy uppger därför att kontraktet signerades Barcelona den 10 juni 1533 
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samt ratificerades den 27 september.39 Det finns inga uppgifter om bröllopsceremonin i 

övrigt, varken hos Caroli-Curien, Duvernoy eller Brantôme. De utgår alla från franska källor 

och var fokuserade på franska förhållanden och Lothringen i synnerhet. 

Janssen däremot har långa utläggningar om äktenskapet och förhandlingarna och i de 

romantiska övertonerna finns det också detaljerade uppgifter om att bröllopet ska ha skett per 

procura med greve Maximilian Stampa den 10 juli 1533 i Bryssel. Datumet är förvånande 

eftersom Cartwright berättar (s 75) att Christinas bröllopskontrakt undertecknades i 

Barcelona den 10 juni 1533 och att bröllopet skedde i Lille den 28 september 1533. Janssen 

har inga hänvisninar till några källor alls i denna del och man skulle kunna gissa att han 

möjligen lyckats presentera sina uppgifter med en kombination av avskrivningsfel och 

syftningsfel. Kanske korrekturläsning inte är så viktig för berättelser där kärleken ändå har 

getts störst betydelse.  

Cartwright uppger å andra sidan att överenskommelsen mellan hertigen av Milano och kejsar 

Karl V som undertecknades i Barcelona, inkluderade äktenskap med kejsarens systerdotter. 

Undertecknandet ska enligt Cartwright (s 75) ha skett av kejsaren samt av ”Chancellor of Milan, 

Count Taverna, and the ducal Chamberlain, Count Tommaso Gallerati”. Tyvärr finns det ingen 

källhänvisning till uppgifterna och det är bara genom en granskning av löpande text som man 

kan räkna ut att greve Taverna var knuten till senaten i Milan. Därmed kan det finnas mer 

information och mer samtida uppgifter om denne persons förehavanden under dessa år i 

milanesiska, italienska och spanska arkiv värt att undersöka. Cartwright har däremot ingen 

mer information om greve Gallerati. Spanska arkiv borde ha mer information om denna 

överenskommelse och det vore intressant att försöka läsa kontrakten i in helhet vid en 

fortsättning till denna undersökning.  

Cartwright redovisar däremot information som kommer från ett brev från hertig Franz av 

Milano till Giorgio Guazzo som beskrivs som en gammal god vän i Cremona. Brevet ges 

källan ”M. Sanuto lvii 157” samt A. Campo ”Storia di Cremona” publicerad 1585.  

Cartwrights hänvisning till Marino Sanuto ”Diarii” avser däremot säkerligen Marino Sanutos 

dagböcker som publicerats i 58 band och fortfarande utgör en källa till information om 

                                                             

39 Duvernoy s 5/167 ”Comme Marie le prévyait, son fère passa outre, aussi bien, le contrat avait été sgné à 
Barcelone, dès le 10 juin 1533, et ratifilè par les deus parties le 27 septembre. Chrètienne fut conduire à Milan 
par Louis de Praet, conseiller de Charles-Quint.” 



 35 (74) 

europeisk och italiensk historia. Kanske titeln ”Diarii” bättre översätts med ”diarium” än med 

den engelskspråkiga inledningens ”diary”? De är enkelt tillgängliga online och omfattar tiden 

1496 till 1533. Cartwrights hänvisning till bok 57 enligt ovan innehåller mycket riktigt 

information om året 1532.40 Uppgiftens hänvisning till s 157 alternativ kolumn 157, stämmer 

däremot inte med online-versionens utgåva och innehållet måste döremot läggas utanför 

ramen för denna undersökning. De ska dock anmärkas att ingen av de övriga skribenterna 

hänvisar till Sanuto. En fortsatt undersökning både av det tillgängliga materialets innehåll och 

tillförlitlighet ligger däremot inom ramen för en fortsatt underökning. Oredigerade dagböcker, 

framför allt om de skrevs direkt och utan tanke på publicering kan vara en god källa till 

information, framför allt om förhållanden som först senare kommit att stor betydelse eller där 

åsikterna påverkats av politisk hänsyn. 

Cartwrights andra referens är Antonio Campos bok, som också Gram hänvisar till, och enligt 

Cartwright innehåller boken också etsningar med bilder av en ung Christina. Problemet är att 

trots att Antonio Campos bok citeras i andra senare verk och uppges ha publicerats 1585 med 

möjligen en senare utgåva i Milano 164541, har det inte inom ramen för denna undersökning 

gått att hitta ett biblioteksexemplar av boken. Vad värre är, det har inte ens gått att hitta en 

biblioteksreferens till den bok som så många av biografiförfattarna hänvisar till. Det finns 

därmed också en risk att författarna inte bara hämtat uppgifter från varandra utan också 

överfört källhänvisningarna utan att göra någon egen undersökning eller ens kontroll av 

ursprungskällan. Det tyder antingen på ett otroligt stort förtroende för tidigare författare men 

också på bristande vetenskaplighet.  

Enligt Cartwright (s 79) presenterades Greve Maximilian Stampa som representant för 

hertigen av Milano vid hovet i Lille den 18 september 1533. Denna uppgift ska enligt 

Cartwright (s 80) också komma från ett brev från Stampa till hertigen av Milano som också 

ska finnas i arkivet i Milano (Archivio di Stato, Milan, Carteggio Diplomatico 1533). Båda 

uppgifterna är odaterade, möjligen eftersom breven i sig var odaterade. Det är också möjligt 

att Stampa skrev en längre beskrivning av alla händelserna i en diplomatisk beskrivning över 

hur förhandlingarna genomförts, ungefär som en rapport över ett genomfört projekt. 

                                                             

40 I Diarii di Marino Sanuto, http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/metabook?id=sanudodiary [Avläst 19 
april 2015] 
41 “Storia di Cremona del Ant. Campo, con fig. 4 tom. Milano 1645”. Nr 8219 i A catalogue of the library of the 
late John duke of Roxburghe; sold by auction at his Grace’s late residence in St. James’s square on Monday, 
18th May 1812 
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Detaljerna kan fortfarande vara korrekta men trots att diplomatiska rapporter ofta är det mest 

samtida dokumentet tillgängligt för händelser under tidig modern tid måste man beakta att 

innehållet samtidigt har politisk betydelse. Det är alltid viktigt att analysera innehållet i källa 

kritiskt även om den är samtida. Innehållet måste fortfarande stämma överens med rimlighet 

och förnuft. Möjligen kommer informationen från ett brev från den engelske ambassadören 

Howard som skriver till Englands kung Henrik VIII från Barcelona. Cartwright uppger källan 

till ”State Papers, Record Office vii 465”. Det brittiska arkiven är inte längre strukturerade på 

samma sätt och exakt detta brev har inte kunnat hittas inom ramen för denna undersökning.  

Dagens offentliga brittiska arkiv visar däremot brev från Bryssel i september 1533 från 

Hackett till kungens sekreterare Cromwell om att ambassadören för kung Filip II av Spanien, 

Louis De Praet, hade anlänt till Bryssel för att eskortera Christina till Milano. Brevet från 

Hackett till Cromwell daterat den 6 september 153342 identifierar tydligt Christina medan 

brevet från John Coke också till Cromwell fyra dagar tidigare, den 2 september 1533, 

hänvisade till att hertig Franz II Sforza av Milano skulle gifta sig med den äldsta dottern till 

kungen av Danmark. Om samtida ambassadörer och andra närvarande vid hovet, inte kan 

hålla reda på vem som är vem två systrarna, är det kanske inte förvånande om efterkommande 

biografer inte heller kan leverera mer korrekta uppgifter.  

Cartwright uppger också (s 79) att hertigen av Milanos sändebud greve Maximilian Stampa 

skrev till hertig Franz II Sforza av Milano om Christina i september 1533. Det framgår inte 

tydlig varifrån brevet är avsänt men Cartwright uppger att brevet finns tillängligt i ”Archivio 

                                                             

42 http://www.british-history.ac.uk/letters-papers-hen8/vol6/pp449-466 [avläst 12 mars 2015] 
6 Sept.1533  
R. O. St. P. 

VII. 505.  

1084. Hackett to Cromwell. 
Wrote last on the 16th. News of the Hollanders and Lubeckers. An embassy has arrived here from 
Denmark to make a league with the Emperor. The duke of Milan is to marry the second daughter of 
Denmark, and De Praet is to come from Spain to conduct her. Two days ago St. Py asked my 
opinion of the Pope's sentence. I told him that I did not think he acted like a godly prelate, as he 
knew the whole business two or three years ago, and had deferred sentence. I have received a letter 
mentioning the meeting of the Pope and French king, and of the Emperor's saying to the Pope he 
thought he was not inclined to make such an alliance ; to which the Pope replied that if he gave his 
nephew to the Emperor's bastard daughter, there was no reason why he should not give his niece to 
the French king's legitimate son. As the Queen is ill, he is not sure of his movements. Complains of 
his allowance. Ghent, 6 Sept. 1533. 
The Danish ambassadors have shown the enormities committed by Christiern II. during his reign. 
He is like to remain a prisoner for life. The Queen here hunts and hawks and rides continually. She 
rises in the morning at five, and takes her chamber at nine, but for all that is often sick.   Hol. Add.  
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di Stato, Milan, Carteggio Diplomatico 1533”. De milanesiska arkiven finns fortfarande i 

Castello de Sforza i Milano men är inte tillgängliga via internet.43  

Stangerup (s 66f) har exakt samma uppgifter som Cartwright men det finns ingenting som 

antyder att Stangerup kontrollerat brevets innehåll i Milano eller i övrigt bedrivit någon 

självständig källgranskning i denna del. Den enda uppgiften i Stangerups beskrivning av 

bröllopet är att Christina ska ha haft en vigselring med rubiner. Som vanligt finns ingen 

källhänvisning men i detta fall är det en uppgift som inte heller finns hos någon annan 

skribent. I sammanhanget måste man ställa frågan om detta är helt fria fiktioner, om det finns 

någon generell historisk referens eller om det faktiskt är en uppgift baserad på någon form av 

samtida beskrivning?  

Duvernoy uppger med stöd av Henne att Christinas äktenskap med hertig Franz II Sforza av 

Milano var en del av maktspelet mellan kung François I av Frankrike och kejsar Karl V.44 

Även brevväxlingen om Christinas ålder mellan Mary av Ungern och Charles 1533 (15 

augusti respektive 10 september) finns medtagna med Henne som källa. Gram uppger (s 15-

16) att bröllopet skedde 1533 men han är mer fokuserad på när äktenskapet fullbordades. Han 

sätter tidpunkten till 1534 i maj vilket ska ha varit när Christina når Milano och möter 

hertigen för första gången. Därmed anses också äktenskapet fullbordat. Gram menar också att 

franska skribenter tagit fel på datumet för Christinas bröllop med hertig Franz II Sforza av 

Milano. De ska ha sammanblandat det med systern Dorotheas bröllop 1535 med Pfalz-greven 

Frederik II.  

Gram har ett mycket långt avsnitt om äktenskapet mellan Christina och hertig Franz II Sforza 

av Milano. Det handlar framför allt om hertigens familj och leder långt tillbaka i tiden med en 

stor mängd referenser till många olika författare. Gram gör en uppdelning mellan tyska och 

spanska respektive franska skribenter och förstår att deras nationalitet även påverkar vilket 

källmaterial de har tillgång till utan också i viss del vilka politiska uppfattningar de har. 

Eftersom hans uppräkning och citat är i stort sett oläslig utan omfattande bibliografisk 

forskning har författarna sammanställts efter nationalitet och redovisas i en separat bilaga. 

                                                             

43 http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/) [Avläst 12 maj 2015)] 
44 Henne, Alexandre (1812-1896): Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique (1858) men publicerad 
Bruxelles et Leipzig av É. Flatau 1859. 
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Gram hänvisar till 17 olika skribenter varav en kan beskrivas som tysk, fem som franska, två 

spanska, fem italienska och fyra som kan beskrivas som nederländska eller flamländare. Av 

dessa kan Villanovæ, Du Bellay, Guicciardini, Jovius, Leander och Scalinger betraktas som 

samtida med Christina och händelserna 1534. Detta innebär att de med andra ord var vid liv 

som verksamma vuxna i början av 1530-talet.  

Sandoval, Thou, Cavatelli, Gruterus, Haræus och Heuter levde och var verksamma inom ett 

halvt århundrade därefter och kan möjligen ha haft tillgång handlingar som härför till tiden 

runt händelserna 1534. Lüning och Mezeray däremot var inte samtida med Christina och 

levde inte heller inom rimlig tid därefter. De beskrivs dock båda som arkivforskare och ska ha 

publicerat dokument som ska ha varit samtida med händelserna. Gram inkluderar däremot 

också två författare, båda franska, som levde lång tid därefter, Bayle och Daniel (även känd 

som Pere Daniel). Senare skribenter kan givetvis ha haft tillgång till ett mer formellt 

källmaterial än personliga kunskaper, memoarer och levande samtida personer minnen.  

Tidpunkten 1600-talets början var dock inte tiden för kontemplativt sanningssökande i arkiv – 

politiskt instabilt, religiösa strider, statstaternas framträdande, stor osäkerhet och särskilt för 

tjänstemän och akademiker. Intresset var rimligen större att producera väl mottagna 

sammanställningar av historien eller släktingar än ett material som är närmare sanningen men 

kan uppfattas som kontroversiellt eller frånstötande. Mängden skribenter och sättet Gram 

presenterar dem ger däremot inte någon möjlighet att analysera vem som kan betraktas som 

mer trovärdig än någon annan. Det är givetvis, och tyvärr, inte möjligt att undersöka 

källmaterialet för dessa sjutton skribenter inom ramen för denna undersökning. 

Brantôme hänvisar bara till Christinas första äktenskap som något som hänt länge sedan, 

vilket är rätt eftersom det inträffade sex år innan han föddes 1540. ”I have been told, he [her cousin, 

Philip II.]  did not teat her too well in the matter of her estates which came to her as a dowry in the duchy of 

Milan, she having been married first to Duc Sforza for, as I have heard he took and curtailed her of some.” I 

slutet av biografin berättar han också att ”she married twice first with Duc Sforza, but he died at once, 

they did not live a year together before she was a widow at fifteen”. I övrigt kan Brantôme inte bidra 

med mer information om detta äktenskap.  

Sammantaget finns det en hel mängd primärkällor som biograferna hänvisar till, både i 

England och Milano, men det borde rimligen finnas både administrativa handlingar och 

framför allt spanskt källmateria. Ingen av biograferna hänvisar ens till Granvelle i denna del.  
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4.3 1541: Christina gift med Frans av Lothringen 

Brantôme har inte många ord att säga om Christinas andra äktenskap. Han nämner det bara 

en enda gång tillbakavisande ”then her uncle, the Emperor Charles V. Remarried her to the Duc de 

Lorraine, to strenghten his alliance with him but here again she was a widow in the flower of her age, having 

enjoyed that fine marriage but a very few years”. Den logiska anledningen är givetvis att Brantôme 

var knappt född när Christina blir gift med Frans av Lothringen.  

Carolus-Curien har däremot en längre beskrivning (s 92) om Christinas andra äktenskap med 

sonen till hertig Anton av Lothringen. Frans hade då titeln Marquis de Pont och hade enligt 

Carolus-Curien uppfostrats vid det franska hovet under åren 1532-38. Äktenskapskontraktet 

diskuterades i Luxembourg mellan kejsar Karl V och hertig Anton av Lothringen enligt 

Carolus-Curien. Anton ville ha hertigdömet av Gelderen, idag en av provinserna i 

Nederländerna, som enligt hans mor Philippa av Gelderen var hans arvsrätt, oberoende vilka 

allianser och kontrakt hennes bror Karl av Gelderen (även känd som Karl av Egmont) hade 

gjort i mellantiden. Carolus-Curien fortsätter ”Le projet aboutit en 1541 et les conseilleurs ducaux se 

rendant à Ratisbonne pour sceller d’accord” (projektet avslutades 1541 och hertigens representanter 

reste till Regensburg för att underteckna avtalet). Carolus-Curien ger inga närmare detaljer 

om källan för dessa uppgifter trots att avtalet och andra dokument om dessa förhandlingar 

rimligen borde finnas tillgängliga i Lothringens arkiv.  

Duvernoy, som också är Carolus-Curiens huvudkälla, har en omfattande mängd information 

om Christinas äktenskap med yngste sonen av huset Lothringen. Vad han kallar ”le projet de 

marier Chrétienne de Danemark à François de Lorraine” (s 13) som uppges ha börjat redan 

1538 har omfattande källhänvisningar till andrahands källor, inklusive Calmets lothringska 

historia och Granvelles brev, men också flera lokal och regionalhistoriska skrifter. Ju längre 

texten löper och ju närmare Duvernoy kommer beskrivningen om äktenskapets 

genomförande, desto mer detaljerade och specifika primärkällor i Arkivet i Meuthe-et-

Moselle dyker upp i källhänvisningarna. Själva bröllopskontraktet undertecknat i 

Luxembourg i december 1540 verkar däremot inte ha publicerats någonstans och Duvernoy 

baserar uppgifterna på administrativa anteckningar av kammarherre Nicolas Mengin, som 

skickades för att slutförhandla äktenskapet med kejsare Karl V.  

Stangerup utgår i sin roman, på samma sätt som Janssen gör i sina romaner, att Christinas 

relation med den andre maken Frans av Lothringen var resultatet av en kärlekshistoria sedan 
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de var små. Antagligen är hon påverkad av Janssen som har samma utgångspunkt för sin 

kärlekshistoria. Det är möjligt att Frans vistades vid hovet i Mechelen som Janssen ihärdigt 

påstår men det finns inga andra uppgifter eller källmaterial som bekräftar det. Carolus-

Curien (s 93) och Duvernoy (s 14) uppger motsatsvis att Frans uppfostrades vid det franska 

hovet. Cartwright ger inte några uppgifter allt om hans ungdomstid.  

Även Gram (s 47) hänvisar sina uppgifter om bakgrunden till Christinas äktenskapskontrakt 

med Lothringen till Calmets historia och förklarar hertigen av Lothringens motiv med att han 

valde kejsaren istället för Frankrike som kompensation för det förlorade Geldern och de fria 

städerna Zutphen etc. Gram redovisar också (s 48) innehållet i Varillas Histoire de François I. 

Gram anger att han har läst ”edit. de Holl.” vilket säkerligen avser den första franska utgåvan 

i Haag 1684. Uppgifterna redovisas bara i en lång fotnot tillsammans med uppfattningen att 

Variallas (som Gram kallar Vatillas) är ”en ret artig Skribent for dem, som det ikkun erom at have noget 

at læse, men ingenlunde for Folk der ville vide Sandhed” samt att alla hans fel och sammanblandningar har gjort 

”at Vatillas er falden i den største Føragt hos kloge Folk, og et hvert hans Skrift anseet som et Augiæ stabulum”. 
Det sista är Grams underfundiga hänvisning till innehållet i de Augenska stallen innan 

Hercules utfört stordådet att rensa dem på en dag. Det är inte en komplimang.  

Cartwright skriver historien om Christinas äktenskap med Frans av Lothringen utifrån ett 

helt annat källmaterial. Hon använder brev inom familjen Guise som finns bevarade i The 

Advocates’ Library i Edinburgh och kallas enligt Cartwright Balcarres Manuscripts. Arkivet 

(Correspondance de Madame de Guise etc. avec la Reine d’Ecosse) innehåller brev mellan 

Antoinette de Bourbon (1494-1583), hertiginna av Guise (en yngre gren till hertigdömet 

Lothringen), hennes dotter Maria av Guise (1515–1560), gift med kung Jakob V av Skottland 

och den yngre systern Louise av Guise som var jämngammal med Christina. Cartwright 

publicerar flera av breven i sin helhet på franska i bilagan till sin bok. De handlar framför allt 

om Louise äktenskap 1541 som var en del av samma maktspel mellan kejsare Karl V och 

kung François I av Frankrike, som Christinas äktenskap samma år med Frans av Lothringen. 

Dessa brev om Christina och Frans är samtida och skrivna för att informera och utan tanke på 

publikation. Därmed är de utmärkta källor till vad som vid tiden vad känt i de högsta stånden. 

Det måste ändå ifrågasättas om dessa brev ensamt kan bygga biografin över Christinas liv i 

denna period. Cartwright bidrar med mycket få uppgifter från något annat perspektiv vilket är 

syn eftersom de övriga biograferna beskriver denna tid utifrån helt annat material. Det är 

tydligt att en fortsatt diskussion om denna tid i Christinas liv utifrån något annat samtida 

källmaterial är nödvändig.  
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Uppgiften att äktenskapskontraktet slöts i Luxembourg den 6 januari 1541, mellan kejsar Karl 

V och hertigen av Lothringen och i närvaro av Christina och Frans ska ha hämtats från 

Gachards publikation Voyages de Charles V (ii. 167). Kontraktet ska ha slutits den 1 mars 

mellan kejsarens ministrar Granvelle och De Praet, undertecknad av hertigen av Lothringen 

samt den 20 mars av kejsar Karl V, möjligen i Regensburg. Cartwright har däremot inga 

hänvisningar till Grenvellas korrespondens vilket är märkligt eftersom han rimligen 

kommenterat detta i brev och rapporter. Han är ju ett samtida vittnesmål i sin officiella 

egenskap av kejsarens representant men kommer ändå inte fram i källmaterialet.  

Samtliga biografer bygger med andra ord sina biografier på tre olika källor: Calmets Histoire 

de Lorraine, enstaka administrativa handlingar i arkivet i Meurthe-et-Moselle samt personliga 

brev inom familjen Guise. Calmets bok är mest fylld av historiska anekdoter och kan inte 

ligga till grund för en modern vetenskaplig granskning. Ingen av skribenterna har använt alla 

källor, det finns inte ens uppgifter från Granvelle och flera av skribenterna ger inga källor alls 

för denna del av Christinas liv.  

Det finns däremot flera publikationer med Granvelles korrespondens i urval och det är helt 

klart att en fortsatt granskning av detta är huvuduppgiften för en fortsatt undersökning; här 

framför allt för att svara på frågan om varför Cartwright inte inkluderade uppgifter från 

Granvelle. Även arkiven i Lothringen bör rimligen ha mer specifika uppgifter hertig Anton av 

Lothringens förhandlingar med kung François I av Frankrike och kejsar Karl V vilket bör 

inkludera mer information om bröllopskontraktet och kanske också avtalet i sin helhet.  

4.4 1552: Lothringen ockuperades av Frankrike; Christina lämnar 
hertigdömet 

Carolus-Curien berättar att den 14 april 1552 kom kung Henri II av Frankrike till Nancy (s 

100) och att dagen efter, utan omtanke ”retirent ses droits de tutrice et de régent” (tog ifrån hennes 

rättigheter som regent). Kortfattat blev Lothringen ockuperat av Frankrike, Christina avsatt 

och beordrad att lämna landet. Hennes avlidne mans bror Nicolas, som hon delat regentskapet 

med, fick titeln Comte de Vaudémont och gav upp sitt biskopsstift för att regera Lothringen 

på egen hand för fransmännen. Christina ska ha bosatt sig först på sitt änkegods Blâmont, och 

därefter i Bryssel med döttrarna. Carolus-Curien inkluderar (s 94) direkt ett långt citat från 

Brantôme om händelserna, en text som inte innehåller någon kritiskt förhållningssätt varken 
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avseende uppgiftslämnarens tillförlitlighet eller möjlighet till personligt vittnesmål. Dessutom 

undviker helt någon diskussion om Lothringens förhållande till Frankrike under denna period.  

Cartwright ägnar hela kapitel X i boken om Christina åt händelserna under rubiken The 

French Invasion 1551-1553. Källmaterialet till hela kapitlet kommer från sekundära källor 

som Calmet, Henne och Pfister.45 Dessutom finns det en hänvising till Brantôme ”xii” med 

vilket ska förstås som The Book of the Ladies även om det inte klart framgår. Det är samma 

avsnitt som Carolus-Curien citerar och som berättar historien om Christinas möte med kund 

Henry II av Frankrike 1552.  

Brantôme berättar också att hans uppgifter om Christinas liv i Lothringen både före 1545 när 

Christinas man dog, tiden fram till 1552 och om tiden efter 1552 utifrån uppgifter som han 

ska ha fått från Madame de Fontaine ”as Mme de Fontaine told me”. Det har inte varit möjligt att 

inom ramen för denna undersökning hitta någon information om denna kvinna, som rimligen 

måste ha varit nära knuten till det franska eller lothringska hovet.  

Brantôme berättar även om händelsen i Nancy där kung Henri II av Frankrike tog Christinas 

son Charles med till Frankrike för att uppfostras där.46 Detta är den text som närmare fyra 

hundra år senare citeras av Caroli-Curien. Brantôme uppger att han hämtat uppgifterna från 

Paradins History of France47. Brantôme berättar om mötet och samtalet mellan Christina 

och kung Henri II av Frankrike men ger också en unik och intressant källkritik av uppgifterna. 

Brantôme påstår inte att han själv var närvarande, men säger att han har hört från flera stora 

personer som var där att Paradin har för långt borta från Christina och Henry och kan inte ha 

hört samtalet. Uppgifter som publicerades av Paradin ifrågasattes med andra ord relativt 

omgående av personer som också var samtida och dessutom påstod sig ha varit närvarande. 

Cartwright däremot berättar om händelserna också utifrån en omfattande mängd 

primärkällor. Detta är säkert varför till och med Monter hänvisar till Cartwright vad gäller 

händelser i Lothringen 1552. Källorna utgörs framför allt av brev från Christina till kejsar 

Karl V, kung Henri II av Frankrike, mostern och regenten över Nederländerna Maria av 
                                                             

45 Samtliga sekundärkällor i Cartwright kapitel x avser: Henne, Juste, Ascam ii 313, Pimodan 375, 381, Calmet ii 
1290/ii 1199/ii1300/ ii 338, Pfister ii 188, Ravold ii 780, Buclioltz ix 539, Vieillevill 161, 176. 
46 Denna form av högstatus gisslanförhållande var ett vanligt förfarande och motiverades politiskt så att 
Lothringen skulle vara en del av den franska alliansen, och för att säkerställa Christinas lojalitet eller i alla fall 
neutralitet i förhållande till kejsar Karl V och det tyska riket. 
47 Troligen avses Guillaume Paradin (1510-1590) och boken Continuation de l’histoire de nostre temps avseende 
händelser år 1559. http://data.bnf.fr/12508897/guillaume_paradin/ [Avläst 23 februari 2015] 
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Ungern, Anne av Lothringen och andra. De är inkluderade i sin helhet eller delar i 

översättning till engelska. Enstaka brev är troligen opublicerade och uppges ha hämtats från 

Biblioteka Cavagna Sangiuliani utanför Pavia i Italien. Biblioteket skapades av hertig 

Antoinio Cavana Sangiuliani di Gualdana under mitten av 1800-talet men hanteras idag av 

Illinois universitetet eftersom huset har blivit en exklusiv festanläggning.48 Dokumenten kan 

säkert hittas i deras utmärkta samlingar men det ligger utanför ramen för denna undersökning. 

Cartwright däremot var säkerligen på plats hos hertigen personligen.  

De övriga breven är publicerade i olika brevsamlingar. Grenvelles brev i Papiers d’État 

hänvisas också till publikationen Lettres des Seigneurs från Archives du Royaume, det 

kungliga arkivet i Bryssel, samt Bulletines de la Commission d’Histoire serie 2.49 Dessutom 

hänvisa Cartwright (s 361) till F. de Rabutin Collection de Memoires för ett brev från 

Christina till kejsar Karl V skrivna i Nancy den 5 april 1552 samt ett brev daterat den 1 april 

1552 skrivet av Sieur de Rabutin som ska ha varit närvarande vid händelserna i Joinsville. 

Dessa kompletteras av Cartwright med andra brev som ska ha publicerats av Lanz.50 Dessa 

brevsamlingar är samtliga i urval och därmed i sin natur ofullständiga. Utan omfattande 

vidare granskning är det inom ramen för denna undersökning inte möjligt att redogöra för 

redaktörernas premisser för urval, brevens nuvarande förvaringsort och om det går att 

kontrollera brevens äkthet genom att se dem i original och följa deras egen historia.  

Brantôme uppger att Christina ”especially after they took her son away from her” tillbringade sin tid i 

Bryssel med kejsar Karl V och regenten över Nederländerna vid denna tidpunkt, Maria av 

Ungern, Christinas moster. Brantôme hänvisar till ”the queens her aunts” i plural avser dessutom 

den franska änkedrottningen Eleonora, änka efter kung Françis I av Frankrike och tillika 

Christonas moster. Gram har (s 78) exakt samma formulering som Brantôme och även utan 

källhänvisning i just denna del är det tydligt att Gram blivit influerad av Brantômes text. 

Noggranna historiker som Duvernoy har både ett helt annat språk och helt annat källmaterial. 

Hela hans kapitel X heter La Crise de 1552 och det är just vad det handlar om. Hans fokus är 

på Christina men ambitionen är tydligt att berätta om hur Lothringen behandlades av franska 

                                                             

48 Hertig Cavagna Sangiuliani di Gualdana, Antonio (1843-1913), www.residenzedepoca.it/ samt 
http://www.library.illinois.edu/rbx/archon/?p=creators/creator&id=9 [Avläst 23 februari 2015] 
49 Hänvisningarna specificerar Lettres des Seigneurs iii 104, iii 90, iv 108, iv 42. 108, iv loi. F. 320 samt 
Bulletines de la Commission d’Histoire serie 2 iv 101 respektive xii. 189 och xii 213. 
50 Hänvisningen går till F. de Rabutin Collection de Memoires xxxvii 185 samt Lanz Correspondenz Karls V iii 
75 och iii 208. 
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trupper och till del också trupper från tyska riket och vilket svårt och utsatt läge landet hade 

då. Denna text skrevs i slutet på 1930-talet och även om det säkerligen fortfarande fanns 

optimism i Lothringen att det inte skulle bli ett nytt krig mellan Tyskland och Frankrike, 

måste första världskriget förödelse i Lothringen, särskilt Metz och Verdun, ligga i bakhuvudet 

på historiker som skrev om händelserna 1552. Källmaterialet för Duvernoy och denna del av 

Christinas liv utgörs helt av skrifter som publierats i de lokal- och regionalhistorikena 

skrifterna Mémoires de la Société d’archeologie lorraine (MSAL), Journal de la Société 

d’archeologie lorraine (JSAL) samt Bulletine de la Société d’archeologie lorraine (BSAL) och 

liknande. Det ligger utanför denna undersökning att närmare kontrollera lokal- och 

regionalhistorikernas källmaterial men det är rimligt att anta att det är ett källmaterial som inte 

är tillgängligt i Arkivet Meurthe-et-Moselle och därmed inte var tillgängligt för Duvernoy. 

Dokumenten från den franska centralmakten under 1550-talet förvars ju, såväl då som nu, i 

det nationalhistoriska arkivet i Paris, Archive Nationale.  

I efterordet till Christine af Milan (s 268-69) påpekar Janssen att ”Prinsesse Christine var en Tid 

Formynder for sin umyndige Søn, gik derefter 1552 til Brussel, hvor hun spillede en ikke ringe politisk Rolle.” 
De övriga böckerna Christine af Danmark eller Christine af Lothringen hoppar också 

fullständigt över denna period i Christinas liv och Christine af Lothringen tar sin början strax 

därefter. Janssen har ingenting att säga om en ockupation av ett land, ett förlorat regentskap, 

ett bortförande av ett barn, ett politiskt maktspel och ett liv som styrs av andra i denna del är 

han värre än värdelös som historisk biografi. Stangerup däremot (kapitel XVI, s 221-238) 

backar inte från svåra politiska diskussioner och berättar detaljerat om händelserna 1552. 

Enligt not-förteckningen är samtliga uppgifter i hämtade från Duvernoy (s 240-265). Det 

finns inga andra källuppgifter, inget primärmaterial och inga hänvisningar till andra 

sekundärkällor. Stangerup hänvisar inte ens till Cartwright, trots att hennes källmaterial 

används som grund för andra delar av Stangerups bok. Man kan fundera på om det finns 

någon anledning till att Stangerup föredrar Duvernoy som källmaterialet men det finns ingen 

tydligt politisk eller språklig förklaring till Stangerups preferenser. Möjligen är Duvernoys 

beskrivning lättare att ta till sig medan Cartwrights beskrivning är fylld av brev, 

personhänvisningar och komplicerade politiska förhållanden.  

Gram däremot, hade varken Duvernoy eller Cartwright att förlita sig på när han 1748 

försökte beskriva händelserna i Lothringen 1552. Med hjälp av Calmet, Brantôme och 
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Thuanus51 samt vad han kallar den sällan läste Tomæ Cormerii och boken Alençonii Rerum 

gestarum Henrici II. (Paris. ap. Sebast. Nivellium 1584. In 4. libr. 3 fol. 72) försöker han 

pussla ihop någon form av händelseförlopp. Han ger omfattande citat ur Cormerii men 

anmärker att anledningen till att Cormerii inte är läst så ofta är att han enligt andra förfatare 

inte har rätt speciellt ofta.52 Gram påpekar dock (s 65) att kritiken framför allt framfördes av 

Le Long som inte själv är så korrekt och bland annat påstår att Christina var gift med sin mas 

far, hertig Antonio av Lothringen.53 Det kan ju däremot hända att en enstaka författare fått 

fram en korrekt uppgift som ingen annan uppmärksammar vilket gör det väl värt att 

kontrollera även uppgifter som förefaller kontroversiella. Grams kritik av en författare som, 

om rätt person har pekats ut, fortfarande levde när Gram skrev, är intressant och modern.  

Gram kompletterar Calmets beskrivning av händelserna när Christinas son bortfördes för att 

uppfostras vid det franska hovet med uppgifter från Paradin, Thuano, Belcario Mezeray ”og 

mange flere”. Dessa franska historiker är alla samstämmiga och eftersom de läst och upprepat 

uppgifter från varandra, är det inte att undra på. Den ende som berättar historien annorlunda 

är enligt Gram är André Favyn i hans Histoire de Navarre.54 Även denne klassar Gram (s 65) 

däremot till samma kategori som ”Varillas, og at man har lidet at agte paa hans Fortælninger, naar man ey 

finder dem bekräftede af andre mere tilforladelige.” Med Grams källkritiska förhållningssätt får han 

inte många författare kvar som han kan betrakta som tillförlitliga. Han hittar däremot Jean 

Bouchet och en berättelse i Les Annales d’Aquitaine och trots att Gram anser (s 66) att 

Bouchet inte överdriver riktigt lika mycket som Favyn, så ska han ändå inte ha varit helt fri 

från gissningar. Dessutom kan Gram inte hitta några bibliografiska uppgifter om honom.55  

Lothringen ockuperades 1552 och regentskapet överlämnades till hertigarna Guise och 

Vendôme. Sammanfattningsvis har alla skribenter baserat berättelserna om denna händelse på 

Calmet och hans efterkommande. Cartwright däremot har bidragit med ett italienskt 

arkivmaterial och framför allt med hjälp av Duvernoys lokal- och regionalhistoriker, finns det 

                                                             

51 Thuanus – kola 1534 kapitlet Hist. lib. X. §. 6 tillsammans med Blondelli Skrift imod Chrissletium, kaldet 
Barrum Campano-Franscicum. 
52 Gram s 65: Denne Historius er ey af de almindelig bektedte og bliver heel sielden citeret. Le Gendre dømmer 
om hannem saaledes: Son ouvrage est moins une historie qu’un Panegyrique, dont le stile est net & la latinité est 
belle. 
53 Troligen avser Gram Isaac Le Long (1683-1762), en fransk-tysk historiker som fortfarande levde när Gram 
skrev. http://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Le_Long [Avläst 7 maj 2015] 
54 André Favyn, död 1620 var fransk jurist och historiker. http://thesaurus.cerl.org/record/cnp01206064 [Avläst 7 
maj 2015] 
55 Jean Bouchet (1476- ungefär 1550) Dictionnaire universel d'histoire et de géographie Bouillet Chassang 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bouchet [Avläst 7 maj 2015] 
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ändå primärmaterial att utgå ifrån. Samtliga har dock franskt ursprung och det vore intressant 

att komplettera med uppgifter från Spanien, framför allt Grenvelles brev som även här 

saknas, men också dokument i de vid tidpunkten olika tyska kunga- och grevedömen.  

4.5 1559a: Christinas roll i fredsförhandlingarna vid Cateau-
Cambrési 

Carolus-Curien har (s 101) bara en kort beskrivning av fredsfördraget som undertecknades i 

Cateau-Cambrési i april 1559. Hon antyder att Christina deltar i fredsförhandlingarna som 

sändebud för Spanska Habsburgarna och för Filip II av Spanien men ger inte någon speciell 

källa för uppgiften. Generellt använder hon dock Duvernoy som källmaterial.  

Carolus-Curien säger också att Christinas tilläts återvända till Lothringen som ett villkor i 

fredsfördraget och att det var beroende av att hennes son Charles hade förklarats myndig. 

Ingen av de övriga författarna i denna undersökning beaktar Christinas egna intressen för 

Lothringen och hennes sons position som myndig hertig av Lothringen i denna del.  

Det går inte att hitta några tecken på att det faktiska fördraget har ingått i 

undersökningsmaterialet för någon av författarna. Gram inkluderar bara inledningen till 

fredsfördraget som grund för slutsatserna om Lothringens framtid men han säger att Christina 

av Lothringen och hennes son Charles av Lothringen tillskrivs ära och berömmelse i 

ingressen till fredstraktaten.56 Ingen annan hänvisar till juridiska och diplomatiska dokument 

som rimligen måste ha utväxlats i stor mängd med anledning av tre-lands överenskommelsen. 

Janssen nämner att freden i förbigående i sitt efterord till Christine af Milan och i Christine 

af Lothringen bara i termer av Christinas framgång.57 

Det är troligt att det finns villkor i fredsfördraget som avser Lothringen och sonen Charles 

framtida position. Det ligger utanför ramarna för denna undersökning att undersöka detta men 

                                                             

56 Gram s 75 anger, dock utan hänvisning till den franska traktatstexten. ”Saa at, da Freden paa Chateau-
Cambresis kom til Slutning, blev hendes Navn i Tractatens Entrée paa en gandske honorable Maade indført, 
samt dernæst hendes Søns. Efter at de til Tractaten fra alle Sider Committeredes og Befuldmægtigedes Navne 
ere opregnede følger dette: Lesquels en la prefence de Tres-haute & puissante Princesse, Madame Chrestienne, 
Duchesse de Lorraine, qui a de long temps travaillé à promouvoir la dite reconciliation entre cux; de Tres-haut & 
puissant Prince Charles, Duc de Lorraine &c. ” 
57 Janssen Christine af Milan s 269 (efterord) “F. Eks. havde hun en stor Andel i, at Freden i Cambresis 1588 
mellom Kong Henrik af Frankrig och Philip af Spanien, kom i Stand. I Traktaten nævnes hun med Hæder…” 
Christine af Lotharingen s 92 “end mere frydefuldt er det dandet Mesterstykke, som Hertuginde Christine øver 
med kloge or dog skønne Øjne, nemligen den fred I Cambresis, hvor Krigen bliver til intet och hun til Fredens 
Engel.” 106 “jert Mesterstykke i Cambresis” 
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det ä värt att särskilt notera att av alla skribenterna är det bara Carolus-Curien som anger att 

fredsförhandlingarna också gav Christina rätten att återvända till Lothringen.  

Stangerup diskuterar fredsförhandlingarna mer allt ur ett känslomässigt perspektiv.58 Det 

handlar mest om hur Christina hanterar det diplomatiska förhandlingarna. De delar av texten 

som inte behandlar de danska förhållandena, hänvisar bara till Cartwrights kapitel XII 

Freden vid Cateau-Cambrésis.59  

Enligt Stangerup var Christina var ordförande för konferensen.60 Carolus-Curien däremot 

säger (s 101) att Christina var sändebud för Filip av Spanien tillsammans med hertigen av 

Alba, biskopen av Arras och Prinsen av Orange. Cartwright säger (s 426) ”But at Philips earnest 

entreaty she consented to remain in Flanders for the present, and preside at the coming Conference.” Gram 

kallar henne (s 80) däremot fredsförhandlingarnas ”mediatrice”. Ingen av författarna som 

diskuterar kung Filip II av Spaniens utnämnande av Christina till konferensen, hänvisar till 

någon primärkälla trots att det rimligen måste ha funnits en mängd brev mellan de två samt 

även officiella utlämnanden och lejdebrev. 

Bland skribenterna dyker det dock upp hänvisningar till vad som skulle kunna utgöra 

primärkällmaterial. Cartwright har publicerat (s 453) ett brev från Christina till kung Filip II 

av Spanien där hon accepterade att presidera vid förhandlingarna, men tyvärr finns varken 

datum och utan primärkälla angiven. Stangerup hänvisar också till detta brev (s 293).  

Brevet från Christina till kung Filip II av Spanien som Cartwright publicerar presenteras 

tyvärr inte heller i originaltext och det går därför inte heller att textanalysera. Det är däremot 

något i Cartwrights översättning av brevet som motiverar till en vidare undersökning av just 

detta brev i förhållande till andra brev från Christina. Denna text innehåller så många ursäkter 

och hänvisningar till svårigheter och sjukdom tillsammans med ett mycket motvilligt 

accepterande av uppdraget, att det kan ifrågasättas om brevets innehåll är äkta. Speciellt raden 

”inte bara med hänvisning till att jag är en kvinna men också att jag inte står på god fot med Frankrike” visar 

på en självbild som Christinas brev och biografer i övrigt inte uppvisar. 

                                                             

58 Stangerup kapitel 19, sidorna 276-289 inklusive flera sidor om danska förhållanden. 
59 Stangerups källor hänvisar till Cartwright sidorna 419ff, 421, 426 och 445 samt ett brev på sidan 453. 
60 Stangerup s 283 Christine ordförande för fredskonferensen. med hänvisning till Cartwright s 426 där det står 
”But at Philips earnest entreaty she consented to remain in Flanders for the present, and preside at the coming 
Conference.  
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Duvernoy uppger också att Christina är sändebud för Filip och hänvisar till ett brev daterat 12 

oktober 1558 och som ska ha publicerats i Granvelles dokument.61 Granvelles dokument 

ingår inte i materialet för denna undersökning men det är möjligt att det brev som publicerats 

där är samma brev som Cartwright publicerar utan källhänvisning. Vid en utökad 

undersökning är det tydligt att Granvelles dokument måste undersökas och jämföras med 

Cartwrights text, både för att säkerställa källan och för att analysera innehållet närmare.  

Sammantaget har alla skribenterna samma sekundära källmaterial och endast Cartwright 

kompletterar med något annat utöver Granvelles Papiers d’Etat nämligen Kervyn Letterhove 

och Baron de Ruble. Därmed är de, medvetet eller omedvetet, också källmaterialet för 

Stangerup, Janssen och Carolus-Curien.  

Utan att gå djupare in på en historiekritisk analys av Kervyn Letterhove62 är det klart att hans 

slutsatser inte kan accepteras rakt av. Kervyn Letterhove var känd pro-Belgisk, pro-

flamländsk historiker som sytematiskt sökte upphöja kung Filip II av Spaniens ära och 

nedvärdera prins Willem av Oranien. Även om hans källmaterial inte har ifrågasatts, är hans 

urval gjort på 1860-1870 talet. Det är en tid av starka politiska konflikter i Belgien mellan den 

fransktalande och den nederländsktalande delen och även mellan Belgien och den då bara 

femtio år gamla staten Nederländerna i norr.  

Baron De Ruble å andra sidan var annorlunda.63 Han är källmaterial både för Cartwright och 

Duvernoy och var en känd fransk 1800-tals historiker, monarkist och ändå president i Société 

de l’histoire de France. Han publicerade flera utgåvor av franska dokument från andra hälften 

av 1500-talet, exempelvis Commentaires det Lettre de Blaise du Monluc, marchal de France 

(5 band 1864-1872) som är en publikation av brev från tiden 1521-1768 och Memoires inédits 

                                                             

61 Duvernoy s 291 med uppgiften att brevet publicerats i Granvelles Papiers d’Etat V s 228-229. Antoine 
Perenot Granvelle är vid denna tid biskop av Arras. Han är också son till Nicholas Granvelle som hade varit 
kejserlig kansler för kejsar Karl V. Cartwright s 342 beskriver Antoine Granvelles som sin faders efterträdare 
“but had neither his father’s wisdom nor experiance and was little fitted to cope with the gravity of the 
situation.” 
62 Angiven i Cartwrights källförteckning som J. de Kervyn de Lettenhove: Relations Politiques des Pays-Bas et 
de l’Angleterre sous le Règne de Philippe II. 10 vols. Brussels 1892. Katolska encyclopedin uppger att han 
anklagats för att ha varit orättvis i sina historiska beskrivningar. ”He has been charged, but without sufficient 
reason, with unfairness to Queen Elizabeth, William the Silent, and Marnix de Sainte Aldegonde.” 
http://www.newadvent.org/cathen/08629a.htm [Avläst 16 oktober 2014] 1910 års Nordisk familjebok uppger att 
hans “strävanden gick under de senare åren huvudsakligen ut på att återställa kung Filip II av Spaniens ära och 
systematiskt nedsätta Vilhelm I av Oranien.” http://runeberg.org/nfbm/0756.html [Avläst 16 oktober 2014] 
63 Alphonse du Ruble (1834-1889) (Baron de Ruble) fransk författare och president över det franska historiska 
sällskapet beskrivs utifrån hans fantastiska minne och precis metod. 
https://archive.org/details/annuairebulletin1898sociuoft [Avläst 7 maj 2015] 
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de Michel de la Hugouerye, (3 band 1877-1880) med minnen av en hemlig agent under 

religionskrigen 1570-1588.64 Båda dessa, med viss försiktighet avseende urval och korrekt 

avskrift, bör rimligen även idag utgöra en intressant källa för information om fransk 

inrikespolitik. Cartwright hänvisar till skrifter nämnda Le Mariage de Jeanne d’Alberts samt 

Traité de Câteau-Cambrèsis. Den sistnämnda finns tillgänglig i en elektronisk version och i 

en vidare undersökning vore det intressant att se exakt vilken information som Cartwright 

hämtat från De Ruble.65  

Cartwright kompletterat med citat från brev från den venetianske ambassadören, som fanns 

sparade i de engelska arkiven. Dessa brev innehåller, förutom den venetianske ambassadörens 

rapporter till Dogen, också kopior av brev från de engelska ambassadörerna och sändebuden 

till hovet i Bryssel.66 De engelska ambassadörerna var på den engelska sidan med stort 

spanskt samarbete från juli 1554 fram till november 1558 eftersom drottning Mary av 

England var gift med kung Filip av Spanien. Efter november 1558 när Mary dör blir de 

engelska ambassadörerna representanter från drottning Elisabeth. De brev som sparas och 

bevaras genom århundraden av olika arkivpolitiska ambitioner är säkerligen de mest 

uppseendeväckande och intressanta, men å andra sidan är det inte nödvändigtvis de som ger 

det mest kompletta och detaljerade primärmaterialet. Sammanfattande rapporter skrivna i 

efterhand är närmare memoarskrifter än samtida direktrapporter, framför allt om uppgifterna 

korrigeras efter hand som skribenterna får ny eller mer information.  

Brantôme har ett långt avsnitt om Christinas roll vid fredsförhandlingarna, och säger ”She did 

much for the peace, I might say all”. Han uppger däremot att förhandlingarna skedde vid Ceran 

vilket är där de började men flyttades snart därefter och avslutades i Cateau-Carabrési. 

Brantôme beskriver inte vilken roll hon hade annat än att hon gjorde ”as much on one side as on 

the other”. Hon ska ha varit den som när delegaterna tappade vittringen av freden, och 

genomförde den stora förhandlingen så väl att den var lyckosam för hela Kristendomen.  

                                                             

64 Båda verken finns tillgängliga i elektronisk version http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200384k respektive 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207038c  
65 Baron De Rubles Traité de Câteau-Cambrèsis finns tillgänglig I en elektronisk version för fortsatta 
undersökningar http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54051604 [Avläst 7 maj 2015] 
66 Ambassadörerna delade med sig av de brev och rapporter som de skickade hem. De officiella breven och 
rapporterna var ett sätt att påverka åsikter och opinion. De privata breven var också delvis kända eftersom 
postförsändelser inte kunde säkras. Den information som inte fick spridas skickades kodat, skrivet med osynligt 
bläck eller skickades muntligt med särskild kurir.  
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Anmärkningsvärt är att Duvernoys text är nästan ordagrann kopierad i Janssen, Christne av 

Lothringen. Det var i hennes kammare man möttes, representanterna är beskrivna i samma 

ordning, och det var Christina som skänkte glans till Filips hov. 67 I övrigt nämner Janssen 

ingenting om hur om hur fredsförhandlingarna gick till. Janssen är mer koncentrerad på att 

brodera kärlekshistorier baserade på de slutlige äktenskap Christinas döttrar hamnar i (helt 

oberoende av mellanliggande äktenskapsförhandlingar, trolovningar eller ens andra 

äktenskap) för att bry sig om storpolitik. 

Gram skrev i sin utredning 1748 att alla författare gav Christina äran av att ha slutit fred 

mellan kung Filip II av Spanien och kung Henri II av Frankrike. De författare som räknas upp 

är franska, spanska och nederländska men ingen kan betraktas som en primärkälla och de 

flesta har skrivit sammanfattande historia långt senare. Författarna inkluderar förutom 

Brantôme och Calmets Historie de Lorraine, även Paradin som Brantôme citerade avseende 

händelserna 1552 samt exempelvis Thuani (Thuanum), Farnianus Strada och Pontanus. 

Gram skriver (s 76) starkt kritiskt om flera av författarna, framför allt La Croix du Maine 

som beskrivs som ”en plomp Plagiarius, og har mangesteds coperet Popeliniere, er vist. Men det samme hav 

hand og gidtt ved andte, og skrevet ud af Paradin.” Gram fastställer med andra ord redan på 1700-

talets mitt att de historieförfattare han har tillgång till inte var tillförlitliga och att detta var om 

inte allmänt sagt, så i alla fall allmänt känt. Gram kan däremot inte bidra med information om 

händelser som hans källmaterial inte diskuterar.  

Enligt äldre historieskrivare tillföll ära och berömmelse Christina när freden som slöts 1559 i 

Cateau-Cambrési mellan Frankrike och Spanien samt mellan Frankrike och England (vilket 

även i realiteten innebar et slut på hot om krig från Spanien och en acceptans av Elizabeth på 

den engelska tronen).  

Nyare forskning omkring omständigheterna kring fredsförhandlingarna och resultaten av 

fredsfördraget har nyligen publicerats av Bertrand Haan genom de två böckerna L’amitié 

entre princes Une allaince franco-espagnole au temps des guerres de Religion (1560-1570), 
                                                             

67 Janssen Christine af Lothringen, s 92 ”Og er der saaden Ufred i Verden vide, da er der Fred paa Slottet i 
Brüssel, sæledes i Hertuginden af Lothringens Kamre; thi er Hertugindend draget til den Stad Peronne af se sin 
kære Søn Carl, om hvem det nu forlyder at han skal formæles med Claude, Kongen af Frankrigs Datter, og bliver 
de saa, hvilket er frydefultd; men mer frydefuldt er det andet Mesterstykke, som Hertuginde Christine øver med 
kloge Ord og skønne Øjne, nemligne den Fred i Cambresis, hvor Krigen bliver til intet og hun til Fredens Engel. 
Og faar Spanien her fra Frankrig 400 faste Pladser, men Fredens Engel selv faar af den Rimemester Pierre 
Rosnard saa skøn en Arie. ” 
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Presses de Universitaris de Francais (2011) samt framför allt Une paix pour l’éternité La 

négociation du traité du Cateau-Cambresis, Madrid (2010). Christinas roll är betydligt 

reducerad eftersom fokus i Haans böcker ligger på det politiska och administrativa arbetet 

bakom ett tre-stats fredsfördrag.  

4.6 1559b: Inte regent över Nederländerna 

Carolus-Curien baserar sin biografi framför allt på franska källor. Det är ändå 

anmärkningsvärt att det inte finns någon hänvisning alls till uppgifter i samtliga andra 

biografier att Christina var påtänkt som ståthållare över Spanska Nederländerna 1559 som 

ersättare för hertig Emmanuel Philibert av Savojen och som representant för kung Filip II av 

Spanien. Det var ju uppenbart för alla samtida i kungliga kretsar att genom fredsfördraget i 

Cateau-Cambrési skulle tidigare regenten hertig Emmanuel Philibert av Savojen, få tillbaka 

sitt land och därtill den franska prinsessan Margaret till hustru, vilket gjorde att en ny regent 

behövdes. 

Carolus-Curiens biografi är kort och fokuserar dessutom på vad som hände utan analyser om 

varför eller varför inte. Rykten som det aldrig blev något av och framför allt sådant som inte 

berörde Frankrike ingår inte. Det kan bero på att Brantôme inte nämner någonting om denna 

period i Christinas liv, annat än att hennes relationer med kung Filip II av Spanien om att hon 

”kept him good company so long as he stayed in Flanders” och att Filip ”believed and trusted her greatly”. 

Det var vad som hände. Det som inte hände får ingen uppmärksamhet.  

Janssen ger inte heller något utrymme för vad som inte hände men nämner ändå i Christine af 

Lothringen (s 115-16) att det var regent över Nederländerna var något som hon hade kunnat 

bli men inte blev eftersom Hertigen av Alba var emot henne.68  Stangerup å andra sidan har 

en mer resignerad ton och ger intryck av att utnämningen som regent beslutades av kung Filip 

II av Spanien utifrån både politiska och personliga överväganden. Det finns en källhänvisning 

(s 293, not 20 s 418) till en brevväxling mellan Christina och Filip publicerad av Cartwright (s 

453ff) och som där både brevets fysiska utseende beskrivs samtidigt som källhänvisningen 

går till Granvelles brev. Det går inte av texten att avgöra om Stangerup faktiskt har sett 

brevet. om Granvelle gör en beskrivning av det bland sina dokument eller om det finns någon 
                                                             

68 Janssen Christine af Lotharingen s 116 ”men ak, hvad hjalp det hende; thi hed det, at Kongens Halvsæster, 
Margarete af Parma, nu skulde være det, eftersom Hertugen af Alba var paa hendes Parti; og blev de hende. Thi 
havde hun en Søn, som tjente til Hovet i Spanien; og hvis det skulde ske, at Moern i sit Statholderskab vilde gaa 
Kongen imod, da kunde man jo alltid true med at hænge Sønnen.”. 
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annan källa för denna del. En sådan beskrivning skulle kunna utgöra en kvarleva över en 

handling som inte finns längre men det förutsätter givetvis att källan för beskrivningen anges. 

Duvernoy har tyvärr inte heller något annat primärmaterial än Granvelles brev tillgängligt 

för att beskriva vad som kunde har hänt eller hände i samband med den nye regentens 

utnämnande. Hans källor hänvisar dessutom till de generella historieskrivarna Calmet, De 

Thou och Brantôme. PÅ samma sätt berättar Gram (s 78) om Christina under tiden efter 

fredsförhandlingarna i Cateau-Cambrési med uppgifter som hämtats från redan nämnda 

historiker: Belarius, Heuterus, Strada, Grotius, Bentivoglio, Cabrera, Le Clerk, Pieter Bor, 

Tursellini, Moreri, Emmanuel van Meteren och givetvis Granvelles brev.69 På samma sätt 

berättar Cartwright, men betydligt mer detaljerat, om utpekandet av den nye ståthållaren för 

Nederländerna. Alla uppgifter bygger på en enda källa och det är Granvelles memoarer. Det 

intressanta är att anledningen till att hon inte blev regent var att (s 451) biskopen av Arras ”in 

an evil hour both for himself and the Netherlands, the Bishop suggested the name of the Duchess of Parma”. 

Granvelles memoarer upprepade av Cartwright (s 474) med källhänvisningen Memoires de 

Granvelle uppger att senare samma år hade kardinalen ”by this time recognized his fatal mistake in 

persuading the King to appoint the Duchess of Parma Regent instead of Madame de Lorraine, " by which action, 

I made the Prince of Orange my enemy."  

Det bör rimligen finnas annat källmaterial som under våren 1559 diskuterar den kommande 

nye regenten för Spanska Nederländerna. Det har också gått 450 år under vilka framför allt 

nederländska monarkistiska historieskrivare försökt berätta om Willem, Prinsen av Oranje, 

och hans inflytande för Nederländernas frihetskrig under 1570-talet. Det är svårt att 

fortfarande hoppas att det ska finnas dokument tillgängliga som oredigerat, tillförlitligt och 

samtida välinformerat beskriver hur det diskussionerna gick om den nye regentens 

utnämnande. Det är en lång tid för att primära handlingar ska ha kunnat undgå utrensningar, 

medvetna och omedvetna och av mer eller mindre kunniga eller ointresserade innehavare.  

                                                             

69 Gram s 78 ff: Belarius s 78 lib. XXIIX. pag 918, Pontus Heuterus s 78 Pont. Heuter s 79  Rer. Austriacar. lib. 
XV. cap. 7, Strada s 79-80 Hist. De Bello Belgi. lib. 1 ad an. 1559. Famiani Stradæ Beretning, Grotius s 80 
Annalium lib. 1 pag. 12., Bentivoglio s 81, 85, 87  della Guerra di Fiandra p. I. lib. I Guerra di Flandra l. 2, Luis 
Cabrera s 82, 84, 86 lib. V. cap. 2. p. 229. Seq., Le Clerc s 85 Hist. des Prov. Vnies T. I. pag. 4. see Mullers s87 
Gächi. Annales, Pieter Bor s 87 skriver dette saaledes i sin færste Bog Ordspr. der Nederl. Beroerten, fol. 16 b., 
Oversatt Horatii Tursellini s 87 Compendium Historiæ Universalis paa Frankost, Hans Moreri p 87 Tom III. pag. 
227, s 89 Emanuel van Meteren det samme, lib. 1. p. m. 46 interpretationis German, s 89 ”I Registeret af Card. 
Granvelles Breve til Besançon haves derom visse tvende Artikler: ”An. 1559 Elle étoit fachée de ce qu’on ne luy 
donnoit pas le Gouvernement des Païs-bas, & en parloit desobligeamment.” Granvell. Tom 6 pag. 67. ”Et pour 
cette Raison elle voulit mal à Madame de Parme.” ibid. p. 90.” Granvell. s 91: ibid. p 66, T. 6. p. 65 ad. an. 1559. 
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4.7 1568: Tiden i Bayern 

I februari 1568 vigdes Christinas dotter Renata med sonen till hertigen av Bayern i München.  

Enligt Stangerup (s 377) flyttade Christina dit och anger Duvernoy (s 304) som källa. 

Duvernoy i sin tur hänvisar till Granvelles dokument. Enligt Stangerup (s 379) ska de nygifta 

därefter ha flyttat till Landshut och både Christina och dottern Dorothea flyttade med.  

Trots att Stangerup i den löpande texten detaljerat hänvisar till en ström av brev mellan 

Christina och Renatas svärfar, Hertigen av Bayern, om förhållandena i landet och utomlands 

finns det ingen hänvisning till källan för varken uppgifterna eller breven. Stangerup har i 

övrigt inga hänvisningar till primärkällor samtidigt som ingen av de övriga skribenterna 

hänvisar till något bayerskt källmaterial vilket gör det väldigt intressant att försöka reda ut om 

dessa brev finns utanför skönlitteraturens värld. 

Däremot uppger Stangerup att Christina flyttade till Friedberg efter ett tag. Det finns inga 

uppgifter om årtal men avsnittet är skrivet i samband med uppgifter om Egmont och Hoorns 

avrättning i Bryssel den 6 juni 1568 så en trolig slutsats är att det är samma år som avses. 

Carolus-Curien uppger dock (s 101) att Christina mötte kung Charles IX av Frankrike i juni 

1568 och då begärde stöd för att återerövra den danska tronen. Tyvärr har Carolus-Curien 

ingen källhänvisning för denna mycket intressanta uppgift och bidrar inte med några fortsatta 

uppgifter om denna tid i Christinas liv.  

Stangerup som är den ende skribent som i någorlunda detalj berättar om denna tid i 

Christinas liv, fortsätter att berätta att Christina 1568 ofta var ute på resor. Tyvärr finns det 

inga konkreta, verifierbara uppgifter tillgängliga om när eller annat än relativt generellt, vart. 

Stangerup uppger (s 389) att någon gång under 1574 blev Christina var trött på Bayern men 

förutom uppgiften om bröllopet i Nancy 1575 (s 394) mellan dottern Dorothea och hertig Erik 

av Braunschweig finns det inga fler eller fortsatt information om var hon befinner sig eller 

vad hon gör. Stangerup upphör dessutom helt med att berätta om vad Christina befann sig 

eller gjorde i resten av sitt hela liv. Förutom de kortfattade uppgifterna att Christina kom till 

Tortona 1579 och dog 1590 handlar resten av biografin över Christina bara om de danska och 

lothringska staternas affärer och vad andra betydligt mer namnkunniga personer gjorde.  

Janssen ger inte heller några närmare uppgifter om Christinas liv i åren mellan 1568 och 

1579. De enda uppgifterna finns i slutordet till Christine af Lothringen (s 240) där han uppger 
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han att Renata och Vilhelms bröllopskontrakt undertecknades den 3 maj 1567, förlovningen 

firades på Blâmont den 18 september 1567 och att bröllopet firades 1568. Dessa mycket 

konkreta uppgifter som inte finns hos någon annan biograf har som källa angivet: Troins: 

Discoi delli Triomfi, Giostri, Apparati etc. (Monaco 1569) av Heinrich Wirre von Aarou. 

Henrich Wirre von Aarau är en samtida schweizisk diktare som faktiskt själv uppger att han 

varit närvarande vid bröllopet.70 Det har inte varit möjligt att hitta texten i originalform men 

dessa uppgifter från någon som uppger sig själv varit närvarane är givetvis ett otroligt 

intressant komplement till brev och andra skriftliga primärkällor. Det kan bara förundras över 

att ingen annan än Janssen hänvisar till den. 

Gram uppger att bröllopet mellan dottern Renata och hertigsonen Wilhelm av Bayern firades 

ståndsmässigt och att Christina var närvarande i München 1568. Källan ska ha varit den tyska 

publikationen Mercurius Gallo Gelgicus av Mercurius71 som dock ska ha publicerats i Köln 

första gången 1592. Detta blir också något mycket intressant att försöka hitta bakgrunden till 

men som tyvärr ligger utanför ramen för denna undersökning.  

Efter bröllopet 1568 ger Gram inga uppgifter om vad Christina gör förrän 1575 när bröllopet 

mellan dottern Dorothea och hertig Erik av Braunschweig firas i Nancy. Grams uppgifter 

hämtas från Calmet, dels om medaljerna i L’Explication des Monneyes des Lorrains och och 

dels om den lothringska historien där Calmet dock kallar hertigen av Braunschweig Ernest.72 

Detta är ett fel som Gram har sett hos flera andra skribenter, troligen sådana som också 

hämtat uppgifterna från Calmet, och han är starkt kritisk mot att författarna bara upprepar vad 

de har läst. Carolus-Curien som oftast också hämtat sina uppgifter från Calmet undviker att 

upprepa misstaget genom att helt enkelt inte ange förnamnet. 

                                                             

70 Eduard Hoffmann-Krayer: Wirri, Heinrich i: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 55, Duncker & 
Humblot, Leipzig 1910, S. 385–387. Källa: http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Wirri,_Heinrich “Im Januar 1568 
muß er dem Schießen zu Wien, das er „in Reimen gestelt“, beigewohnt haben, und schon wieder einen Monat 
später treffen wir ihn bei der Hochzeit des Pfalzgrafen Wilhelm bei Rhein mit Renata von Lothringen.” [Avläst 
18 april 2015] 
71 Gram s 106: Mercurius Gallo-Belgicus: “Med hvor Stor Pragt dette Vilagers Høytid er holdet til München, 
kand sluttes deraf, at Brudens Moder Enke-Hertuginden Christine kom der med 100. Heste, Enke-Sturfyrstinden 
af Pfalz, Brudens Moster, med 62. og Brudens Far-Broder, Duc de Mercæur, med 174. Heste. Mercur. Gallo-
Belg ad. b. an.”  Det har inte varit möjligt att hitta exakt vilken publication som avser händelserna 1568 men ett 
odaterat exemplar går att läsa elektroniskt. [Avläst 7 maj 2015] 
https://play.google.com/books/reader?id=GnFNAAAAcAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en  
72 Gram s 106: “Den anden Christines Dotter, Princesse Dorothea, blev endeligen Anno 1575. da hun var alt over 
sine 30. Aar, forlovet med Hertug Eric den ungre af Brunsvig. Calmet dans l’Explication des Monneyes des 
Lorrains, pag. 27.Tom. 2. col 1276 kalder ham anretteligen Ernest. Samme Feyl har jeg og market hos nogle 
andre Skribentere. og deres Bilager stod derefter til Nancy. Paa dette Bilager haver man observeret tvende 
Médailler at være slagne.  
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Cartwright som ska vara den mest auktoritativa biografen, har tyvärr inte mer uppgifter att 

ge om dessa händelser. Uppgifterna om Renatas äktenskap i Bayern (s 488) ges med källan 

Calmet och på följande sida uppger hon att Christina tillbringade följande vinter på Slottet 

Friedberg i Bayern. Därefter innehåller inte ens den löpande texten några uppgifter om vad 

Christina gjorde eller uppehöll sig, annat än att efter 1572 tillbringade Christina de följande 

sex åren i Lothringen på slotten i Nancy eller i sitt änkeresidens Deneuve.  

Enligt Cartwright (s 490) var 1573 var Christina för sjuk för att delta i kröningen av Karl IX 

av Frankrike i Reims i 1573. Detta motsägs av Brantôme som bara har en enda konkret 

uppgift om Christina under denna tid och det handlar just specifikt om hennes ståtliga intåg i 

Reims i samband med kröningen.  

Enligt Cartwright hade två år tidigare hade Catharina de Medici, den nye kungens 

italienskfödda moder, varit på besök i Nancy hos Christina. (s 490) men det finns varken 

källhänvisning eller korrelerande uppgifter hos någon annan biograf, inte ens hos Brantôme. 

Sammanfattningsvis måste man dra slutsatsen att ingen av biograferna egentligen vet speciellt 

mycket om var Christina befann sig åren 1568 och 1578. De har hanterat bristen på uppgifter 

på lite olika sätt, men ingen av dem för något resonemang om varför eller är ens speciellt 

tydliga om att det saknas uppgifter för nästan tio år av huvudpersonens liv. Alla de intressanta 

brevuppgifterna som Stangerup presenterade, kommer med andra ord varken från 

Cartwright, Janssen, Gram eller från Brantôme. Det är synd att hon inte gett en närmare 

källhänvisning för fortsatt undersökning.  

Det är tydligt att arkivmaterialet som härrör från hertigfamiljen i Bayern mellan 1567 och 

1575 måste undersökas närmare, specifikt breven till och från hertig Albert V (Albrecht) av 

Bayern fram till hans död 1579 samt till och från dottern Renata, hertiginna av Bayern från 

1568. Undersökningen behöver också omfatta även Pfalz och dokumentation avseende 

systern Doroteas affärer. Tiden behöver också utsträckas till att omfatta tiden från 1562 när 

Karl tog över regentskapet över Lothringen från Christina, och ända fram till hennes död 1590 

eftersom det finns uppgifter om att hennes resor tog henne över stora delar av Europa. 

Granvelles brev från denna tid har publicerats i olika urval och de behöver också undersökas 

närmare, tillsammans med de brev som publicerats av Gachard vad gäller förhållandena i 

Spanien och Nederländerna för att se om Christina förekommer där. Om det hade funnits mer 
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uppgifter i Granvelles korrespondenser respektive Gachards brevpublikationer är det dock 

rimligt att tro att Cartwright hade publicerat uppgifterna eftersom hon i övrigt granskat dessa 

brevsamlingar noggrant. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och denna tidsperiod 

saknar nästan helt tidigare undersökningar. 

4.8 1578: Flytten till Tortona 

Tyvärr går det inte alls att räkna ut vem Carolus-Curien baserar sina uppgifter om Christinas 

liv mellan 1570 och 1590 på. Texten innehåller faktiskt inga som helst uppgifter om denna 

tid, varken konkreta eller generella. Brantôme har inte heller några egentliga uppgifter om 

Christinas tid i Italien, men nämner i samband med hennes relationer med kung Filip II av 

Spanien att hon inte blev rätt behandlad av honom vad gällde hennes hemgift i hertigdömet 

Milano.73 Det är ett skvaller som mycket väl kan ha förekommit vid det franska hovet när 

Brantôme var där och som är samtida med de brev Cartwright hänvisar till (s 503) och som 

publicerats i Granvelles Correspondance. 

Carolus-Curien berättar också historien om Notre Dame de Lorette Sainte Chapelle dit 

Christina gick till fots men detta uppges ha hänt 1570 (s 101, not 10). Det är däremot troligt 

att uppgifterna har samma källa som Gram. Hans långa berättelse (s 107f) om Christinas resa 

till Italien och det mirakulösa helbrägdagörande som hon ska ha getts i kyrkan i Loretto 

genom att krypa på knäna och genom att lova helgonet ett guldhalsband, uppges ha hämtas 

från Horatius Tursellinus bok Historia Lauretana (Lib. 4. c. 26.), tryckt i Mainz 1599. Han tror 

inte på det och betraktar boken som oseriös ”Den er, ibland de andre mange Fabler og Eventyrer, 

samme Bog er prydet med, ikke det sletteste Stykke” men han redovisar uppgifterna ändå, både på 

latin och i sin egen danska översättning. Gram bidrar dessutom med riktigt underhållande 

källkritik: ”Jeg vil kun erindre, at samme Jesuit er langt fra at have nær saa god et Rygte for sin Trofasthed og 

Oprigtighed i Historier, som for sin øvrige Lærdom.” Gram ger i fotnot dessutom två referenser som 

också ifrågasätter Tursellinus, Matth. Berneggeri Demolitio Idoli Lauregani (cap X. pag. 113. 

seq.) samt Marc Schoockii Fabul. Hamelens ( Part. 2. cap. 2. p. 45. seq.). Det har dock inte 

varit möligt att inom ramen för denna undersökning gå vidare för att analysera innehållet i 

dessa källhänvisningar. 

                                                             

73 Brantôme: ”I have been told, he [her cousin, Philip II.] did not teat her too well in the matter of her estates 
which came to her as a dowry in the duchy of Milan, she having been married first to Duc Sforza for, as I have 
heard he took and curtailed her of some.  
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Carolus-Curien presenterar samma helgonhistoria utan källhänvisning eller ens källkritik 

vilket tydligt visar skillnaderna i kultur och religion mellan en historisk källkritisk skrift från 

1748 och något som ändå vill betraktas som en seriös publikation från 2007. Carolus-Curien 

visar dessutom så tydligt att hon vet hur källmaterial ska redovisas. Hon berättar att Christina 

även fortsättningsvis var involverad i Lothringen genom brev, exempelvis genom att ge 

pension för tidigare tjänare.74 Uppgifterna anges tydligt och korrekt som primärkälla med 

arkivreferens. Det framtår inte varifrån breven var skrivna men det är ju inte svårt att 

kontrollera när primärkällan identifierats så tydligt.  

Stangerup däremot hoppar helt över allt som hänt mellan 1579 och 1590 och fyller romanen 

för denna tidsperiod med dansk historia som nämner många av tidens berömda, oberoende om 

de är närstående med Christina eller inte. Den enda konkreta uppgiften är: ”1579 kom Christina 

till Tortona.” (s 399) men ens det har någon konkret källhänvisning. Cartwright har om inte 

mycket, så i alla fall betydligt mer konkreta uppgifter om Christinas flytt till Tortona. 

Christina ska ha lämnat Nancy i augusti 1578, rest genom Savojen och blivit eskorterad till 

Turin av sonen till den tidigare omnämnde hertig Emmanuel Philibert av Savojen. 

Uppgifterna redovisas med källhänvisningen Granvelle Correspondance. Det framgår inte till 

eller från vem detta brev är skrivet eller ens när, och i en utvidgning av denna undersökning 

behöver detta kontrolleras. Brev i form av diplomatiska rapporter är betydelsefullt 

källmaterial med information om högre ståndspersoners agerande på 1500-talet men de kan 

inte läsas okritiskt och inte utanför sitt sammanhang.  

Övriga uppgifter i Cartwright om Christinas liv i Tortona har betydligt mer komplicerade 

källhänvisningar. Berättelsen om Christinas besök i Loretto hänvisas till s 70 i Villamont 

Voyages (1589)75 och med början s 69 finns där finns en beskrivning av Christinas 

helgongåva såg ut och vad som stod på plaketten till minne av hennes besök.  

Cartwrights uppgifter om Tortonas invånares bemötande uppges ha hämtats från Niccolo 

Montemerlo Nuove Historic di Tortona (1618). I källförteckningen anges boken med titeln 

Nuove Historie di Antica Città. Tortona (1618). Montemerlo presenteras med den källkritiska 

kommentaren om att han är ”the historian whose chronicles of Tortona were published in 1618, when 

                                                             

74 Carolus-Curien s 102: Brev 30 september 1582 om pension för Pierre Clément från Deneuvre som betalas 
”gruyer de Blâmont”, med källan anges som Arkivet i Meurthe-et-Moselle B 3442.  
75 Seignor Villamont Les voyages du Seignor de Villamont, Cheualier de l’ordre de Jierusalem, Gentilhomme du 
pays de Bretaigne finns tillgänglig online: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106196h [Avläst 10 maj 2015] 
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Christina had not yet been dead thirty years.” Denna hänvisning till samtidskravets påverkan på 

uppgifternas riktighet bör däremot kompletteras med en diskussion om dessa trettio års 

politiska händelser. Tortona återgår efter Christinas död till spanska kungadömet och förlorar 

med andra ord självständighet. Cartwright vet och redovisar med hänvisning just till 

Montemerlo, att den spanska överheten inte var uppskattad. Det finns däremot ingen analys 

om dessa efterföljande händelser romantiserat Christinas tid som regent i Tortona och 

påverkat den inte helt samtida beskrivningen. Trettio år är kort tid på några hundra års avstånd 

men under spansk ockupation kan det mycket väl ha uppfattats som en evighet.  

Förutom Montemerlo ska enligt Cartwright (s 496) också andra samtida ha berättat om 

Christinas tid i Tortona. Detta ska ha inkluderats i Campo of Cremona 1585 (A. Campo Storia 

di Cremona) vilken som redan beskrivits inte gått att hitta biblioteksuppgifter om samt C 

Ghilino Annales di Alessandria 166) och Hilarion de Coste Les Eloges.  

Cartwright ger också mer information om Christinas omfattande brevväxling från Tortona 

som Carolus-Curien har hittat i arkiven i Lothringen. Cartwright anger (s 500) att arkiven i 

Milano har bevarat många av Christinas krav på posttransport runt om Europa tillsammans 

med petitioner för ”her Equirres, Signer Alfonso and Gaspare Visconti”. Uppgifterna har däremot bara 

fått arkivhänvisningen ”Feudi Camerali, Tortona, Archivio di Stato, Milano” vilket gör att 

fortsatta undersökningar på plats med hjälp av arkivpersonalen kommer att bli nödvändiga.  

Cartwright beskriver i övrigt (s 498) Christinas liv i Tortona med ett citat hämtat från direkt 

från Brantôme om att hon som en gång varit så upphöjd, var känd i sina sista år bara som 

”Madame de Tortone”. Dessutom beskrivs förhållandet med kung Filip II av Spanien (s 505) med 

Brantômes kommentar att han ”showed his great affection for his cousin in a strange manner.” 

Cartwrights hänvisningar till Brantôme är alla korrekta och ordagrant återgivna från The Book 

of the Ladies. Detta är exempel på när Brantôme presenteras mer för att ge en känslomässig 

kommentar med smak av samtida uppfattning utan att egentligen bidra med konkret 

information eftersom dessa inte är tillförlitliga. 

Duvernoy använder däremot ännu en gång ett helt annat källmaterial än Cartwright och 

berättar motsvarande händelser om Christina som Cartwright men utifrån dokument i 

Lothringens arkiv. Det blir väldigt uppenbart att om Cartwright hade forskat även i 

Lothringens arkiv hade hennes bok kunnat bli både så mycket bättre, en också givetvis mer 

komplicerad och svårskriven. Det finns dock uppenbart ett behov av att lägga Duvernoy och 
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Cartwrights primärdokument sida vid sida för att undersöka om det finns en sammanhängande 

berättelse om Christinas liv under denna tid. Duvernoys källor är som alltid arkivet i 

Meurthe-et-Moselle samt olika lokal- och regionalhistoriska publikationer som Mémoires de 

la Société d’archeologie Lorraine (MSAL), Journal de la Société d’archeologie Lorraine 

(JSAL) och Bulletine de la Société d’archeologie Lorraine (BSAL). De övriga detaljerna 

Duvernoy presenterar, exempelvis (s 309) att Christina ska ha lämnat Lothringen sommaren 

1578 har däremot oftast Brantôme eller Granvelle som källa. 

Janssen gör ett försök att i Christine af Lothringen sammanfoga alla de splittrade uppgifter 

han har hittat men tyvärr blir det en ologisk sammanställning. Han skriver (s 227) att 

Christina ska ha varit närvarande i Florens 1589 när sonen Charles dotter Christina giftes med 

storhertigen av Toscana, Fernando Medici. Det finns ingen möjlighet inom denna utredning 

att hitta källmaterial som exempelvis reder ut om och när dottern Dorotea levde i Tortona 

tillsammans med Christina som Janssen påstår (s 226), eller hur det umgänge Christina ska ha 

haft i Tortona och som Janssen uppger inkludera ”Gian Giacomo Civalieri, Herre til Rocca Sporvara, 

Rigsfyrsten til Solfarino Ferdinando Gonzaga og hans Frue Marta Tana y Santena, Veninden fra de unge Aar” 
egentligen såg ut. Dessa uppgifter, som förefaller ha sitt ursprung i lokalarkiv i Tortona eller 

möjligen Alessandria i Italien, har däremot ingen närmare källhänvisning. 

4.9 1590: Döden kom ifatt  

Carolus-Curien har inte bara problem med att hon inte vet när Christina är född; har också 

uppgiften (s 102) att “la date de sa mort n’est pas connue precisement. Elle meurt à Tortone fin septembre 

ou au commencement d’octobre 1590” (datumet är hennes död är inte exakt känt. Hon dog i Tortona 

i slutet på september eller i början av oktober 1590). Denna förvånande uppgift publicerad 

2007 har genom en fotnot en hänvisning till Lepage, H: Sur la date de la mort de Christine de 

Danemark. Journal de la Société d’Archéologie Lorraine (JSAL), 1872, p. 168. Detta är en av 

lokal- och regionalhistoriska källor som även Duvernoy använder flitigt. Anmärkningsvärt är 

att trots att Lepage är nämnd i källförteckningen hos Carolus-Curien inkluderas inte just 

denna skrift i litteraturlistan.  

Carolus-Curiens tveksamhet kan givetvis också bero på att Brantôme inte kan hjälpa till. 

Brantôme uppger att Christina avslutade sina dagar i sitt änkehus i Tortona i Italien, ”she 

having retired there some time before her death […] her beeing feeble in health and very gouty” samt att hon 

dog inom ett år ”having heard the news that she was Queen of Denmark”. Christina ställde krav på den 
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danska kronan redan under 1550-talet men detta ingår inte i denna undersökning. Duvernoy 

uppger att Brantôme skriver att Christina dog 1590. I övrigt har varken Carolus-Curien eller 

Brantôme har någonting mer att säga om slutet på Christinas liv. 

I stort sett alla andra föregående författare, särskilt Duvernoy, har desto mer att säga om det. 

Duvernoy är den främsta av Carolus-Curiens källor då han är lokal historiker i det lokala 

historiska sällskap som Carolus-Curien representerar, om än mer än ett halvt sekel senare. 

Ändå är det tydligt att Carolus-Curien, om inkluderat Duvernoy i källförteckningen, inte har 

läst trots att de innehåller betydligt bättre och vetenskaplig underbyggda uppgifter än de 

böcker hon har läst. Till och med Jansen som är romanförfattare i början av 1900-talet har 

mer uppgifter om hennes dödsdatum än Carolus-Curien. Visserligen behandlar Jansen 

Christinas liv i Tortona och hennes död på samma dramatiska sätt som allt annat i hennes liv 

genom att avsluta Christine af Lothringen (s 236) med ”Larm og Uro. Døtrene knæler – Medicus 

træder til, tager Haanden, der slapt hænger ud over Stolens Læn. ”Død – ” ”Død!” svarer det rundt om, Hulken 

og Graad følger næst”. I en personligt hållen men mer konkret beskrivande efterskrift berättar 

Jansen däremot om hur han besökte olika platser och träffade olika personer som gav honom 

upplysningar. Han tackar framför allt en Monsignore Legé som han mötte i Tortona, Italien. 

Denne i övrigt okände man gav honom information om Christinas sista dagar, framför allt 

uppgiften att hon inte dog i Tortona. Hon blev sjuk på resa och dog den 10 eller 11 december 

1590 i palatset Rocca i Alessandria i Italien. Monsignore Legé avsåg att själv publicera en 

biografi över Christina men om han verkligen gjorde det har jag har inte kunnat hitta något 

om.  

Också Cartwright berättar (s 509) att Christina var på resa när hon blev sjuk i Alessandria. 
”There she became too ill to go any further and died on the 10th of August, 1590, in the house of her friend 

Maddalena Guasco.” Cartwright hänvisar till Montemerlo s 250 för uppgifterna. Enligt index är 

Montemerlo Nicolo Montemerlo med boken Nuove Historie di Tortona. I källförteckningen 

kallas boken Nuove Historie di Antica Città, Tortona (1618).  

Stangerup beskriver i det avslutande kapitlet hur Christina dör med tankar på sina 

framgångar och alla de som dog före henne. Den sista avslutande meningen lyder lakoniskt 

utan källhänvisning (s 403): ”Christina av Danmark dog den 10 augusti 1590.” Uppgiften kommer 

säkerligen från Cartwright som i sin tur enligt ovan, bygger på Montemerlo. 
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De fyra biografierna över Christina utgivna 2007, 1985 respektive 1912 och 1913 uppger 

alltså att dödsdatumet ska ha varit den tionde men anger flera olika månader: december, 

september-oktober eller augusti.  

I Duvernoys skrifter uppges (s 324) däremot att den officiella dödsdagen enligt manuskript 

som förvaras i biblioteket i Nancy var den 10 september 1590. Hänvisningen görs till 

Bibliotheque de Nancy MS 2133, fol. 93 och han presenterar även en förklaring till 

förvirringen. I Le Dictionnaire de Morèri v° Lorraine, t. IV. p. 1029 anges av misstag 

dödsdagen till den 10 december, ett misstag som upprepades i Lettres de Catherine de 

Médicis, t. VIII. p. 372. Detta gav givetvis också tryckfelet än större spridning. Det kan vara 

så enkelt att Janssens uppgifter från Tortona inte kommer från några lokala källdokument 

utan helt enkelt genom att prästen i Tortona hade konsulterat ett franskt uppslagsverk.  

Det är därmed möjligen ett ärligt misstag från prästens sida. Detta ska dock ställas i 

jämförelse med Carolus-Curien som 2007, och väl medveten om Duvernoys bok om 

Christina, uppger att dödsdagens datum är osäker och ägnar istället en hel sida till att 

omsorgsfullt berätta om att Christinas hälsa förbättrades genom ett mirakel. Hon har med 

andra ord inte kommit längre än Gram. Han försökte 1748 försöker reda ut när och hur 

Christina dog men lyckades inte ens säkert säga i vilket land hon dog.76 Gram uppger (s 117) 

att utifrån uppgifter som han hämtat hos Calmet reste Christina reste till Loretto i Italien från 

Nancy i Lothringen och inte nog med att han inte litar på jesuiten Horatius Tursellini, han litar 

(s 109-110) inte heller på Calmet som uppgett att Christina återvände till Nancy och dog i 

Lothringen. I detta fall väljer Gram (s 109-110) att lita på Brantôme som säger att Christina 

levde sina sista dagar i Italien men vad det är som motiverar valet säger han ingenting om. 

Gram tvingas använda alla möjliga litteraturhänvisningar för att försöka hitta ett senaste 

datum där hon har varit aktiv. Till slut bestämmer han Christinas dödsdag till den 10 

december 1590 genom att ta stöd hos vissa franska skribenter och genealogister, vilka 

däremot inte namnges.77 Här upprepas igen feltrycket i Le Dictionnaire de Morèri v° Lorraine 

vilket visar det oerhörda ansvaret en författare har att korrekturläsa och verifiera alla uppgifter 
                                                             

76 Gram s 2 Men, foruden at hand er ikkun maadeligen forsiunet med andre kundskaber hende angaaende, ja saa 
slet, at jeg neppe havde holdet det troligt: Saab liver de tog en lang Tiid førend hendes Død, at hand forlader of 
slipper hende aldesles, taler hverten om hvor hon blev av utid henses sidste Aar, en heller naar, eller i vad Land 
hun er død, eller hvor hon er begravet. 
77 Gram s 120 “Fotnoten “Dette bevidner foruden visse Franske Skribentere, Imhof in Geneal. Gall. Og fleere 
Genealogister” s 120 “Hieron Henninges sætter hendes Døds-Dag til den 10. VIIbris, og hendes Alder til 67 Aar, 
I begge er hand u rigtigt.” 
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gång efter gång. Gram påpekar däremot tydligt (s 120) att Arrid Hvitfeld och Cypræus i 

Histor. Eccles. Slesv. & Holsat. Pag. 404. ”tage gandske feyl”. De uppgav Christinas dödsår till 

1580 istället för 1590, och ännu en gång förväxlat henne med hennes syster Dorothea, 

storfurstinna av Pfalz som dog just 1580. Det kan inte ha varit lätt att vara författare samtida 

med landets förste källkritiska historiker. 

Gram har ju egentligen ingen chans att reda ut svaren på sina frågor, varken förhållandena 

kring Christinas resa till Italien eller tidpunkten för hennes död. I Köpenhamn kan han bara 

göra en rimlig bedömning av vittnesmål från mer eller mindre pålitliga vittnen i 

sekundärkällor. Gram väljer att bortse från särskilt uppenbart felaktiga uppgifter, även när de 

kommer från källor som han annars litar på, exempelvis Arrid Hvitfeld. I andra fall väljer han 

att bortse från uppgifter från personer som i andra fall har så stora kunskaper att det inte finns 

anledning att betvivla dem, exempelvis Horatius Tursellini och Calmet. Men när det kommer 

till katolska historier om mirakel, lade inte ens Gram någon större vikt vid uppgifterna. Han 

var däremot en så samvetsgrann historiker att han ändå upprepar uppgiften både på latin och i 

egen översättning.  

Med andra ord finns det idag ett tydligt behov av att kontrollera uppgifter och datumen för 

Christinas död på nytt. Första steget är att granska det manuskript i arkivet i Nancy som 

Duvernoy hänvisar till och som är den tidigaste, mest officiella och vad det verkar enda 

egentliga källhänvisningen. Finns det dokumentet fortfarande vid Biblioteket i Nancy? Har 

det flyttats till arkivet i Meurthe-et-Moselle eller till nationalarkivet i Paris? Är dokumentet 

samtida, officiellt, trovärdigt och upprättat på samma sätt som andra dokument och uppgifter 

om dödsdagar vid den tiden? Finns det motsvarande officiella dokument med dödsdatum 

bevarade som rimligen borde ha upprättats både i Alessandria och i Tortona i Italien?  

Frågorna fortsätter att hopa sig och Carolus-Curien lyckas 2007 inte klargöra någonting. Med 

enstaka små undantag kunde boken lika gärna ha varit publicerad i mitten på 1600-talet. 
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Kapitel 5 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Målsättningen för undersökningen var att undersöka och visa hur beroendet hos och om 

möjligt mellan de olika författarna ser ut. Ambitionen var att genom att analysera samtliga 

tillgängliga biografier och dess källor, deras metodik och teori, försöka spåra uppgifter och 

rykten genom tiderna och om möjligt ta reda på varifrån uppgifterna egentligen kommer. 

Förhoppningen var att det skulle gå att hitta uppgifternas primärkällor. Undersökningen 

utgick från frågeställningarna om vilket källmaterial biograferna använt, hur de byggt sina 

texter på varandras materiale och hur uppgifter om specifika händelser kan värderas utifrån 

moderna vetenskapliga metoder för historia. 

Janssen och Stangerup har skrivit vad som kan kallas historiska romaner men språkligt är 

skillnaden till Cartwright är inte särskilt stor. Cartwright räknas som den enda seriösa 

biografin och Duvernoy borde egentligen inkluderas i den kategorin också. Cartwrights bok är 

grunden för Stangerup medan Carolus-Curien och även till del Gram bygger på Brantôme 

men också på dokument som då förvarades i Besancon.  

Brantôme däremot bygger sina berättelser på sina och andras minnen och även om han är en 

av de få tillgängliga samtida vittnesmålen, ger han många uppgifter som måste ifrågasättas. 

Duvernoy bidrar med den mest värdefulla primärforskningen men är nästan helt förbisedd. 

Duvernoy fokuserade också fokuserad på Lothringska förhållanden på samma sätt som 

Cartwright är mest intresserad av Milano och Nederländerna. Stangerup har på samma sätt 

som Cartwright ett kultur- och konsthistoriskt perspektiv och har inte ens använt den 

primärforskning som ingår i litteraturlistan. Janssens böcker är helt självständiga och kan inte 

sägas utgå från någon primärforskning alls men innehåller fysiska beskrivningar av hus och 

platser som därefter försvann under första världskriget bombningar. 

Brantôme är en av de klassiska memoarförfattarna som moderna studenter så intensivt varnas 

för. Hans texter kan inte betraktas som tillförlitliga källdokument och hans uppgifter måste 

kritiskt granskas för att kunna användas i modern forskning.  Men hans memoarer är inte bara 

källmaterial, de är även kvarlevor i sig själva. Han skrev om vad han hörde berättas och vad 

som skvallrades om vid det franska hovet. Han har ändå fått plats i alla biografer eftersom han 

ändå är den enda publicerade samtida vittnesmålet till Christinas liv och rykte vid det franska 

hovet.  
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Hans Gram räknas som Danmarks förste vetenskaplige historiker och använder sig av latinska 

och franska texter från 1500-talet till 1740-talet för att ge den danska nationalstaten en 

position i historien. Han var också kungahusets arkivarie och initiativtagare till vetenskapliga 

publikationer om historia.  

Carolus-Curien är fokuserad på regionalhistoria i Lothringen i Frankrike och forskar särskilt 

på medicinhistoria. Hon arbetar också som redaktör för den regionala historiska tidskriften i 

Nancy och har också tillgång till allt arkivmaterial placerat i Archives Départementales de 

Meurthe-et-Moselle.  

Duvernoy var också regionalhistoriker i Lothringen men före och under andra världskriget. 

Genom sin position som sekreterare i det lokalhistoriska sällskapet bidrog han till att främja 

forskningen om regionen och strukturerade och publicerade också källmaterial under 

mellankrigstiden. Boken om Christina publicerades först i det lokalhistoriska sällskapets 

tidning och efter ockupationen, som bok.  

Utgångsteorin för denna undersökning var att alla biografier efter 1913 bygger på Cartwright 

som i sin tur bygger på Brantôme. Det visade sig dock redan i inledningen av arbetet att 

Brantôme och framför allt Brantômes biografi påverkat samtliga efterföljande biografer mer 

eller mindre. Men de flesta efterföljande biografer har mycket mer komplexa källhänvisningar 

än så och till stor del beror på vad respektive författare har för språkkunskaper, tillgång till 

litteratur och bibliotek.  

Gram har inget primärmaterial utan förlitar sig på memoarskrifter och sammanfattande 

historiska beskrivningar. Stangerup och Janssen har inga referenser till primärkällor annat än 

de som publicerats i tidigare biografier. Stangerup baseras framför allt på uppgifter i 

Cartwright. Cartwright sammanställer omfattande material i sekundära historiska skrifter men 

bidrar också med primärmaterial från italienska och belgiska arkiv, framför allt för Christinas 

liv i Spanska Nederländerna och hennes två perioder i Italien. Däremot har hon inte använt 

det omfattande arkivet i Lothringen.  

Duvernoy däremot använder nästan uteslutande primärmaterialet i Lothringens arkiv, speciellt 

för de tidsperioder då Christina befann sig i eller var i kontakt med Lothringen. Han använde 

dessutom inte bara brev utan också ekonomiska, administrativa och politiska skrifter för att 

beskriva händelser under olika tidsperioder. Däremot för att beskriva händelser under övrig 
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tid använde han i stor utsträckning samma memoarskrifter och historiska beskrivningar som 

Gram gjorde två hundra år tidigare. Samma sekundärkällor används också av Carolus-Curien 

som också kompletterar sin text med enstaka dokument från Lothringens arkiv. 

Ingen av författarna, inte ens Gram, har använt något primärmaterial från danska arkiv. 

Janssen och Stangerup förefaller bara ha gjort förfrågningar vid det danska nationalarkivet. 

Ingen av författarna har heller använt det primärmaterial som Monter uppmärksammar finns i 

Wien och som avser Christinas tid i de tyska greverikena och även inkluderar brev till hennes 

syster och dotter i Pfalz och Bayern.  

Sammantaget är det tydligt att Christinas tid i Danmark och Tyskland hittills inte beskrivs 

utifrån uppgifter i primärmaterial och att dessa tidsperioder inte har utsatts för någon modern 

källkritisk forskning. Tiden i dagens Italien, särskilt de tolv åren i Tortona saknar också 

närmare forskning och framför allt de spanska arkiven borde kunna avslöja fler av Christinas 

brev och förhållande med kung Filip II av Spanien under denna tid.  

Den enkla slutsatsen att dra är att utifrån ett krav på modern vetenskaplig metodik kan vi inte 

säga att vi egentligen vet som mycket om Christinas liv som vi tror. Det finns inte så mycket 

primärforskning om mängden sekundärlitteratur ger intryck av och den lilla mängd forskning 

som är gjord, är fragmentarisk och i vissa fall bortglömd. Moderna författare skriver utifrån 

uppgifter som inte kan betraktas som något annat än anekdotiska.  

Det visade sig också att en författares akademiska utgångspunkt inte skyddade mot 

ovetenskaplig forskning. Det visade sig också att romanförfattare i delar kunde ha en mer 

resonerande och ifrågasättande metodik – även om formatet kräver att otydliga händelser 

lämnas utanför presentationen eller att författaren gör ett val vilket händelseförlopp som 

presenteras.  

Det är tydligt att författare av biografier, möjligen på samma sätt som en uppsatsförfattare, 

börjar från början och skriver till slut och att den energi som läggs på texten är omvänt 

representativ till textens längd. 

Undersökningen visar att primärt källmaterial generellt sett inte har inkluderats i biografier i 

någon större och framför allt inte på något konsekvent sätt, inte ens när de har varit 

tillgängliga. Det primära källmaterialet är framför allt fokuserat på brev medan andra 
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dokument som exempelvis ekonomiska eller politiska rapporter inte använts av någon annan 

än Duvernoy.  

Undersökningen visar också att det inte finns någon tydlig linje av hur tidigare biografier 

påverkat efterföljande. Det finns inte någon tydlig influenskedja. Skribenterna har däremot 

influerats av tidigare författare beroende på tillgänglighet, framför allt språklig tillgänglighet.  

Det är tydligt att den historiska vetenskaplige metoden och allmän källkritik inte har 

inkluderats av författare i biografier om Christina av Danmark. Den tydligaste källkritiken 

hittades i biografin av Gram publicerad 1751 och den minst kritiska och därmed också de 

flesta fel inkluderade och upprepade hittades i texten publicerad 2007.  

Sammanfattningsvis ser jag fram mot att läsa en biografi över Christina av Danmark som 

utgår från primära källor som behandlats med vetenskaplig metod. Kanske jag måste skriva 

den själv? 

  



 67 (74) 

Käll- och litteraturförteckning 
Källmaterial för denna undersökning 

Brantôme – Pierre de Bourdeïlle, The book of the Ladies The Book of the Illustrious Dames - 

A Brilliant Description of the Courts of Louis XVI, Amours, Debauchery, Intrigues, and State 

Secrets, including Suppressed and Confiscated MSS. With Introductory Essay By C.-A. 

Sainte-Beuve Unexpurgated Rendition into English. Privately printed for members of the 

Versailles historical society New York 1899. 

Gram, Hans Om Christine af Danmark – Kong Christierni II. Datter, Hertuginde i Milan, og 

siden i Lothringen, Skrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og 

Vidernskabers Elskere ere framlagte og oplaeste: i aarene 1748, 1749 og 1750. Femte Deel. 

Udi det Kongelige Wånsenhuises Bogtrykkerie, og paa deres Forlag Trykt af Gottman 

Friderich Riesel. Aar 1751 

Gachard, L. P. Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec 

Philippe II, Bruxelles: Muquardt (1867-1881) [T. 1: 14 Août 1559 - 16 Novembre 1561 

(1867), T. 2: 19 Décembre 1561 - 6 Juin 1563 (1870), T. 3: 6 Juillet 1563 - 3 Février 1565 

(1881)] 

Janssen Børge: Christine af Danmark (1908), Christine af Milano (1909) och Christine af 

Lothringen (1912). 

Cartwright, Julia: Christina of Denmark, Duchess of Milan and Lorraine, 1522-1590. 

London: J. Murray (1913) 

Duvernoy, Emile: Chrestienne de Danemark, Mémoires de la Société d’Archéologie Lorraine 

(1936) s 163-313 och (1937-39) s 280-332 (Inre numrering s 1-356).  

Stangerup, Helle Christine København, Gyldendal (1985) (på svenska Christine, Atlantis 

bokförlag (1987) 

Carolus-Curien, Jacqueline Pauvres Duchesses L’envers du décor à la cour de Lorraine. 

Éditions Serpenoise. Metz (2007) 
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Litteraturförteckning för bakgrundsmaterial för denna undersökning:  

Följande är en sammanställning av skriftligt bakgrundsmaterial som hänvisas till i denna 
undersökning för fortsatt läsning. Arkivkällor och elektroniska källor är inkluderade löpande i 
texten.  

Altmeyer, J - Isabelle d’Autriche. Brussels (1842) 

Altmeyer, J - Relations Commerciales des Pays-Bas. (1840) 

Bayle, Pierre - Dictionnaire Historique et Critique (1697) 

Bayle, Pierre - Réponse aux questions d’un provincial 

Belcarlus/ de Beaucaire, François Peguillon - Rerum gallicarum commentarii Histories 

Bouchet, Jean - Les Annales d’Aquitaine 

Brantôme - Oeuvres Completes 

Brantôme - Vies des dames galantes 

Brantôme - Vies des hommes illustres et grands capitaines 

Calmet, Antoine - L’Explication des Monneyes des Lorrains 

Calmet, Augstine - Historie de Lorraine Nancy (1752) 

Campo, Antonio - Storia di Cremona (1585) 

Cavatelli, Lodovico - Annales. Quibus res ubique gestas memorabiles a patria suae origine 
usque ad annum salutis 1583 breviter ille complexus (1588) 

Chilino, C - Annales di Alessandria 

Cormerii, Tomæ - Alençonii Rerum gestarum Henrici II. (Paris. ap. Sebast. Nivellium 1584) 

Cypræus - Histor. Eccles. Slesv. & Holsat 

D’Haussonville, Othenin (baron) - Réunion, Paris (1860) 

Daniel, Pere - Histoire de France (1713) 

Danskt Biografiskt Leksikon 

de Coste, Hilarion - Les Eloges 

De Mézeray, François Eudes - Histoire de France depuis Faramond jusqu'au règne de Louis 
le juste 
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de Rabutin, F - Collection de Memoires 

De Ruble, Alphonse (baron) - Traité de Câteau-Cambrèsis 

Digot, Auguste - Histoire de Lorraine 6 vol., Nancy (1856) 

Du Bellay, Martin - Memoir Les mémoires de messire Martin Du Bellay 

Duvernoy, Émile - Lettres de Claude de France, duchesse de Lorraine, MAS, (1932) 

Duvernoy, Émile - Quelques lettres de Chrétienne de Danemark: duchesse de Lorraine. 
Société d'impressions typographiques, (1931) 

Favyn, Andrè - Histoire de Navarre 

Gachard, L.G. - Correspondance de Marguerite d’Autriche, duchesse de Parme, avec 
Philippe II, Bruxelles (1867-1881) 

Gachard, LG - Voyages de Charles V 

Gram, Hans - Christian II’s forehavte Religionsreformationen i Danmark 

Granvelle, Antoine - Correspondance 

Granvelle, Antoine - Papiers d'État du Cardinal de Granvelle d’après les Manuscripts de la 
Bibliothèque de Besançon 7 band (1841) 

Gruterus, Jan - Deliciis Poetarum Italorum 

Guicciardini, Francesco - Storia d'Italia (1537-1540) 

Haan, Bertrand - L’amitié entre princes Une allaince franco-espagnole au temps des guerres 
de Religion (1560-1570), Presses de Universitaris de Francais (2011) 

Haan, Bertrand - Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du Cateau- Cambrésis, 
Madrid, Casa de Velázquez, (2010) 

Haræus, Francisus – L’Histoire du Règne de l’empereur Charles-Quint 

Henne, Alexandre - Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique (1858) 

Heuter de, Pontus - Opera historica omnia, Burgundica, austriaca, Belgica, Louvain, (1643) 

Hvitfeld, Arild - Danmarks Riges Krøniketio 

Jovius, Paulus - Elogio virorum litteris illustrium eller Elogia doctorum virorum (1546) 

Kervyn de Lettenhove, J - Relations Politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre sous le Règne 
de Philippe II. 10 vols. Brussels (1892) 



 70 (74) 

Lanz - Correspondenz Karls V. 

Le Dictionnaire de Morèri v° Lorraine 

Leander, Albertus - Descrizione d'Italia Bologna (1550) 

Lepage, H - Sur la date de la mort de Christine de Danemark. Journal de la Société 
d’Archéologie Lorraine (JSAL) (1872) 

Lettres de Catherine de Médicis 

Lünig, Johannes Christianus - Codex Italiae Diplomaticus 

Martines, Lauro - Power and Imagination City-States in Renaissance Italy. New York. (1979) 

Mercurius – Mercurius Gallo Gelgicus 

Montemerlo, Niccolo - Nuove Historic di Tortona (1618) 

Monter, William - The bewitched Duchy – Lorraine and its Dukes 1477-1736 Droz (2007) 

Paradin, Guillaume - History of France 

Reedtz Manuscript 

Sandoval, Prudentius - Histoire del Emperor Carlos 

Sanuto, Marino - Diarii 

Scalinger, Julius Ceasa - Hypereritico 

Schookii, Marc - Fabul. Hamelens 

Schuller, M.-C. - Portraits inédits de Charles III, Christine de Danemark et Nicolas de 
Vaudémont, MSAL, (1887) 

Thou (Thuani), Jacques Auguste - Historiarum sui temporis (1593) 

Tursellinus, Horatius - Historia Lauretana 

Tursellinus, Math. Derneggeri - Demolitio Idoli Lauregani 

Varillas - Histoire de François I. 

Villamont – Voyages (1589) 

Villanovae, Johannes Baptistae - Historie Laundis Pompeiae 

Wirre von Aarau, Heinrich - Troins Discoi delli Triomfi, Giostri, Apparati etc. (1569) 
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Bilaga - Sammanställning av alla Grams källor för händelserna 1534  

Grams namnangivelse inleder listan tillsammans med hur han anger titeln inom parentes, följt 
av fullständigt namn och titel. Uppgiften kompletteras av en kort bibliografi med fokus på 
kronologisk tillhörighet, nationalitet, verksamhetsområde och framför allt huruvida 
skribenterna kan ses som samtida med Christina och händelserna omkring 1534. Uppgifterna 
är hämtade från Wikipedias olika språkversioner samt avseende Belcarlus, även 
http://www.saarland-biografien.de/Beaucaire-de-Peguillon-Francois-de [Avläst senast 12 maj 
2015]. 

 

Tyska skribenter: 

- Lünigs  Lünig, Johannes Christianus (1662-1740)  

– Codex Italiae Diplomaticus, Quo non solum Multifariae Investiturarum Literae, ab 
Augustissimis Romanorum Iperatoribus Italiae Principibus & Proceribus concessae atque 
traditae…, Frankfurt 1725-35 (Codice Diplomatico Italiæ, Tom. III. col 838. ff) 

Lünig var inte samtida med Christina och händelserna 1534 men arkivsökte i Italien och 
publicerade avskrifter av dokument som betraktas av hans samtida som relativt korrekt. 

Spanska skribenter 

- Jo. Bapt. Villanovæ  Johannes Baptistae Villanovae (1486-1555)  

– Historie Laundis Pompeiae, sive Laudae, nunc Lobis, urbis historia. Joannis Baptistae 
Villanovae,... Laudis Pompeiae, sive Laudae, nunc Lodi, urbis historia... Ex italico in latinum 
sermonem (Hist. Laundis Pompejæ lib. IV.) 

Tomas de Villanoeve var kejsar Karl V personlige predikant i Spanien. Gram beskriver 
Villanovae som italiensk skribent vilket inte stämmer. Villanovae var samtida med Christina.  

Prudentius de Sandoval  Prudentius de Sandoval (1560-1620)  

– Histoire del Emperor Carlos V (Hist. del Emp. Carlos V.) 

Prudentius Sandoval var Benediktiner munk, Biskop av Tuy i dagens spanska Galicien samt 
efter från 1612 även biskop av Pamplona. Gram hänvisar omväxlande till boken med den 
danska titeln Kæyser Carls Lift respektive den franska titeln så det går inte att visa vilken 
utgåva han har läst. Sandoval var inte samtida med Christina och händelserna men levde inom 
relativt kort tid därefter.  

Franska skrifter: 

- Bayle Pierre Bayle (1647–1706) 
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– Dictionnaire Historique et Critique (1697) (Det är inte känt vilken utgåva Gram läste 1751 
eftersom det även kom en utgåva 1702) 

– Réponse aux questions d’un provincial (1704-1706)  

Pierre Bayle var fransk hugenott och tvingades därför leva och publicera i Nederländerna. 
Gram hänvisar till båda böckerna. Bayle var inte samtida och mer att betrakta som 
religionsfilosof än historiker. Gram kallar honom en italiensk skribent vilket inte är korrekt, 
varken utifrån nationalitet eller sympatier.  

Du Bellay  Martin du Bellay (1495-1559) 

– Memoir Les mémoires de messire Martin Du Bellay, seigneur de Langey. Contenans le 
discours de plusieurs choses advenues au Royaume de France, depuis l'an M.D.XIII. jusques 
au trespas du Roy François premier, auxquels l'Autheur a inséré trois livres, & quelques 
fragmens des Ogdoades de Messire Guillaume du Bellay, Seigneur de Langey, son frère. 
Paris, (1569)   

Martin du Bellay och hans memoarer om de italienska krigen mellan franske kungen, kejsar 
Karl V och påvedömet har länge räknats som en av de viktigaste källorna för information om 
denna period. Martin Du Bellamy var samtida med Christina. 

Mezeray  François Eudes de Mézeray (1610 – 1683)  

– Histoire de France depuis Faramond jusqu'au règne de Louis le juste (3 vols., 1643–1651).  

François de Mézeray räknas som efterföljare till Martin du Bellamy. Han var inte samtida 
med Christina men anses ha publicerat relativt korrekta dokument på både franska och latin.  

Pere Daniel  Pere Daniel (1649-1728)  

– Histoire de France (3 band, 1713)  

– Histoire de la milice francaise (2 band, 1721)  

Gram har flera hänvisningar från Pere Daniel men anger aldrig någon exakt titel på någon 
publication. Det är mest troligt någon av dessa ovanstående böcker. Pere Daniel var en 
efterföljare till Du Bellay och inte samtida med Christina.  

- Thuam / Thuanum Jacques Auguste de Thou / Jacobi Augusti Thuani) (1553-1617)  

– Historiarum sui temporis (History of his own time) (1593) 

Gram kallar Jacques Auguste de Thou för Thuanus eller förkortat Thuam från det latinifierade 
Jacobi Augusti Thuani. Vid efterforskningar förekommer minst fyra olika namn som alla 
hänvisar till hans historia. Boken var kontroversiell och kritiserad av både påvedömet och 
franska adelsmän. Boken publicerades i många utgåvor på olika platser, alla olika och flera 
kraftigt reviderade. De Thou var inte samtida men publicerar relativt kort tid därefter. Detta är 
däremot en generell historia som helt saknar specifika uppgifter eller källhänvisningar.  



 73 (74) 

Italienska skribenter:  

- Ludovicus Cavitellius   Cavatelli, Lodovico.  

– Annales. Quibus res ubique gestas memorabiles a patria suae origine usque ad annum 
salutis 1583 breviter ille complexus. Cremona, 1588. (Annalibus Cremonensibus) 

Det finns inte mycket mer känt om Cavitellius än att han kom från Cremona. Boken är 
publicerad där 1588. Cavitellius var relativt samtida med Christina och bör ha haft tillgång till 
samtida dokument. Boken är begränsad till att berätta om händelser som berörde staden 
Cremona.  

- Franciscus Guicciardinus  Francesco Guicciardini (1483-1540)  

– Storia d'Italia ("History of Italy"; 1537–1540) (Gucciardini Beretning) 

Francesco Guicciardini var en samtida italiensk historian och statstjänsteman. Gram hänvisar 
till en utgåva publicerad i Geneve 1645 i fyra band, ”edit Genev. pr. Giae. Stoer 1645. in 4. Bog”. 

- Paulus Jovius/ Pauli Jovii  Paulus Jovius (1483-1552)  

– Elogio virorum litteris illustrium eller Elogia doctorum virorum (1546) (Pauli Jovii Histor.) 

Gram hänvisar till Paulus Jovis med flera olika namn men så gör även andra skribenter. 
Jovius var samtida med Christina under hennes tid i Italien men Gram hänvisar bara till 
honom för händelser 1529 ”27. Bog, Mar 1529”. 

Leander Albertus  Albertus Leander/ Alberto Leandro/ Leand, Albert (1479-1552)  

– Descrizione d'Italia (Bologna, 1550)  
– De viris illustribus (1517). 

Albertus Leander förekommer med manga olika namnvarianter men han var samtida med 
Christinas tid i Italien.78  

Julius Cæf Scaliger  Julius Caesa Scaliger (1484-1558)  

– Hypereritico  

Julius Caesa Scaliger var samtida med Christinas liv i Italien. Gram uppger att han har träffat 
på uppgifterna ”uti en Samling af Jo. Secundi og andres Latinske Bers, trykt til Lyon hos Seb. Gryph. 1539: 
in 4. Bog.” Det har inte varit möjligt att identifiera ”Jo Secundi” eller vilken utgåva Gram har 
haft tillgång till. Scaligers Hypereritico publicerades i M. Annaei Lucani Cordubensis 
Pharsalia: Sive, Belli civilis libri decem. Cum scholiaste, hucusque inedito, Lucan – utgiven 
den 1 januari 1728 av Apud Samuelem Luchtmans, men Gram läste någon annan utgåva. 

Nederländska skribenter 

                                                             

78 http://de.wikipedia.org/wiki/Leandro_Alberti 
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Gruterus  Janus Gruterus /Jan Gruter /Gruytère /Janus Gruterus (1560-1625) 

– Deliciis Poetarum Italorum (Deliciis Poetar Italorum.)  

Jan Gruter var flamländare, motståndare till kung Filip II av Spanien, utbildad i England och 
tjänstgjorde i Wittenberg (hertigen av Sachsen) och därefter i Heidelberg (hertigen av 
Bayern). Han var inte samtida med Christina men levde inom relativt kort tid därefter. Han 
kan utifrån politisk eller nationell synvinkel inte betraktas som nederländsk författare, men 
han var definitivt inte heller spansk, fransk eller italiensk. 

Franc. Haræus  Franciscus Haræus (1555-1631)  

– L’Histoire du Règne de l’empereur Charles-Quint (Annall. Brabant. Vol. I. pag. 582x) 

Haræus var inte samtida med Christina men levde inom relativt kort tid därefter och kan ha 
haft tillgång till relativt samtida källor. Historien berättas från en katolsk synvinkel om den 
nederländska revolten mot Spanien och kejsardömet. Det finns också en utgåva från 1623, 
tryckt av Moretus-Plantin tryckeriet i Antwerpen.  

Belcarlus  François Peguillon de Beaucaire (1514-1591)  

– Rerum gallicarum commentarii Histories 20. Bog, p 637 

Rerum Gallicarum Commentarii Ab anno Christi MCCCCLXI (1261) ad annm MDLXXX 
(1580) ccessit ex Occasione, Variis Logis Italicæ, Germanicæ, Histoanicæ, Hungaricæ, & 
Turcicæ Historiæ tractatio. 

François de Beaucaire de Péguillon (François de Beaucaire de Puyguillon) (1514-1591) var 
lärare till den sedermera Charles av Lothringen (Christinas mans bror), och blev utnämnt till 
biskop av Lothringen men konverterade och blev därefter protestantisk biskop av Metz 1555-
1568. Han var samtida med Christina. Boken publicerades första gången 1625 och betraktas 
enligt franska källor som en neutral och självständig historieskrivning. 

Pontus Heuter  Pontus de Heuter (1535-1602)  

– Opera historica omnia, Burgundica, austriaca, Belgica, Louvain, 1643, 2e édition, ibid. 
1649, 3e édition ibid. 1651. 

Pontus de Heuter var nederländsk katolsk präst på kejsardömets sida och levde relativt kort tid 
efter händelserna. Han är idag framför allt känd för att två gånger pratat sig fri från att bli 
hängd, en gång genom att ansluta sig till de protestantiska antikatolska styrkorna som 
sekreterare till dess han kunde rymma. Boken trycktes första gången 1643 i Leuven i dagens 
Belgien, nästan fyrtio år efter hans död.  

--------- 


