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Tiivistelmä:  

”Kuinka pukea queer kuningatar 1600-luvulla: Kuningatar Kristiinan pukeutuminen muotokuvissa” 

perehtyy Ruotsin kuningatar Kristiinan (1626-1689) queer-identiteetin tutkimiseen muotokuvissa 
näkyvän pukeutumisen avulla. Pukeutumisen perusteella tehdään olettamuksia ihmisestä. Näitä 

olettamuksia voidaan käyttää hyväksi luodessa kuvaa henkilöstä esimerkiksi muotokuvissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka Kristiina halusi oman sukupuoli- ja seksuaali-
identiteettinsä esittää muulle maailmalle. Tutkimus vertailee myös sitä, miten Kristiina on esitetty 

elokuvissa ja kuinka muotokuvat ovat vaikuttaneet tähän. Kuningatar Kristiina oli queer nainen, 

vaikka ei pystytä varmaksi sanomaan, mihin nykyaikaiseen seksuaali- ja/tai sukupuoli-identiteettiin 

Kristiina identifioituisi.  

Tutkielman aineistona toimi Kristiinan muotokuvat hänen elämänsä eri vaiheiden ajalta sekä elokuvat: 
”Queen Christina” (1933) ja ”Tyttökuningas” (2015). Tutkielma on toteutettu kuva- ja elokuva-

analyysinä verraten tietoihin Kristiinan elämäkerroista ja aikalaisesta pukeutumisesta sekä 

sukupuolirooleista.  

Kristiinan pukeutumistyyli muuttui useaan otteeseen, mikä näkyy hänen muotokuvissaan. Lapsi 
Kristiina oli puettu hyvin vanhanaikaiseen tyyliin, kun taas nuori juuri kruunattu hallitsija loisti 

modernissa feminiinisessä puvussaan. Kuitenkin Kristiinan omalaatuinen tyyli alkoi näkyä 

muotokuvissa Kristiinan päätettyään luopua Ruotsin kruunusta. Kruunusta luopumisen jälkeen 

Kristiinan muotokuvien pukeutuminen muuttui hyvin androgyyniseksi. Tämä androgyyninen 
pukeutuminen on mahdollista lukea Kristiinan ilmaisuksi omasta seksuaalisuudesta, sillä naiseuden 

hylkääminen nähtiin ja voidaan vieläkin nähdä tapana ilmaista queer identiteettiä.  

Kristiina käytti pukeutumista hyväkseen luodessaan kuvaa itsestään. Halutessaan esiintyä 

kuningattarena hänet kuvattiin hyvin muodikkaan feminiinisenä, kun taas esittäessään todellista 
itseään, Kristiina kuvattiin hyvin androgyyniseen tapaan. Molemmat Kristiinasta kertovat elokuvat 

kuvaavat Kristiinan molempia tyylejä liioittelevalla tavalla, jolloin katsojan on helpompi ymmärtää 

puvun tarkoitus. Molemmat elokuvat ovat myös pukeneet elokuva Kristiinan muotokuvista tuttuihin 

asuihin elokuvien alussa sekä lopussa. Tämä siksi, että katsoja tunnistaisi hahmon sekä elokuvasta 

jäisi historiallisesti mahdollisimman tarkka mielikuva.   
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1. Johdanto: 

Kuningatar Kristiinasta (1626-1689) on olemassa yleinen käsitys housuja käyttävästä 

kuningattaresta. Ajatus housuja käyttävästä kuningattaresta on vaikuttanut suuresti ihmisten 

yleiseen kuvaan kuningatar Kristiinasta. Toisen henkilön pukeutumisen perusteella teemme 

oletuksia siitä, millainen henkilö on kyseessä sekä vastaavasti pukeudumme ilmaistaksemme 

itseämme muille ihmisille. Pukeutumiseen liitetään vahvasti myös sukupuoli-identiteetti sekä 

henkilön seksuaalisuus, jota esitetään pukeutumisen avulla. Näin ollen ajatus kuningattaresta 

housuissa antaa myös mielikuvan siitä, millainen ihminen on kyseessä. Todellisuudessa ei ole 

olemassa yhtäkään muotokuvaa Kristiinasta vaatteessa, jonka moderni ihminen olettaisi 

housuiksi. Tämä tutkielma käsittelee Kristiinan muotokuvia ja mitä niiden vaatetus kertoo 

katsojalle Kristiinasta sekä kuinka Kristiinan muotokuvat ovat inspiroineet hänestä 

esitettävää kuvaa elokuvissa.  

 

1.1 Tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rajaaminen 

Tämän tutkielman oli alun perin tarkoitus käsitellä historiallisten naisten muotokuvia, jotka 

käyttivät housuja tai miesten vaatteita aikana jolloin tämä ei ollut hyväksyttyä. Tutkielman oli 

tarkoitus tarkastella nimenomaan muotokuvia, mikä osoittautui erittäin haastavaksi. Monista 

naisista, jotka käyttivät housuja historiassa, ei ollut joko muotokuvia housuissa tai 

muotokuvia ollenkaan. Alun perin tutkielmassa oli mukana muitakin historiallisia naisia kuin 

Kristiina, mutta ongelmaksi kävi, että kaikki nämä historialliset naiset elivät eri vuosisadoilla, 

mikä vaikeuttaisi tutkimusta. Kirjoittaessa eri vuosisadoista täytyy kuitenkin ottaa huomioon 

eri aikakausien suhtautumiset sukupuoleen sekä pukeutumiseen ja tämä tekisi tutkielmasta 

hyvin sekavan. Tutkielma keskittyy Kristiinan muotokuviin, vaikkei niissä housuja näykkään, 

hänen seksuaalisuutensa vuoksi sekä siksi että niistä näkyy miten ”tyttökuningas”1 esitetään 

välillä erittäin maskuliinisesti ja toisinaan erittäin feminiinisesti. Sukupuolen esittäminen 

taiteessa vaatteiden kautta on hyvin kompleksinen aihe. 

Tutkielman tarkoituksena on pohtia, miten Kristiinan sukupuoli vaikutti hänen esittämiseensä 

hallitsijana sekä miten Kristiinan oma sukupuoli ja seksuaalisuus identiteetti ilmenee hänestä 

maalatuissa muotokuvissa. Näihin kysymyksiin lähestymiskulma on Kristiinan pukeutumisen 

 
1 Kristiinan virallinen arvonimi oli kuningas, vaikkakin häntä kutsuttiin kuningattareksi. 
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kautta. Tutkielmassa tarkastellaan monia eri muotokuvia Kristiinasta hänen lapsuudesta, 

hallintokaudelta sekä myöhäisempiä muotokuvia hänen Rooman ajalta. 

 

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Kuningatar Kristiinasta on kirjoitettu useita elämäkertoja. Tämä tutkielma painottuu Veronica 

Buckleyn ja Peter Englundin kirjoittamiin Kristiinan elämäkertoihin, sillä kumpikin on 

julkaistu 2000-luvulla. Nämä mahdollisimman tuoreet elämäkerrat antavat mahdollisimman 

ajan tasalla olevaa tutkimustietoa Kristiinasta. Kristiinaan liittyen on tehty monenlaista 

tutkimusta, mutta yllättävän vähän löytyi tutkimusta Kristiinan muotokuvista. Kirjasta 

Kuningatar Kristiina – Aikansa Eurooppalainen2 löytyi analyysiä Kristiinan muotokuvista. 

Myös Kristiinan ratsastajamuotokuvasta löytyi Arne Danielssonin kirjoittama artikkeli 

nimeltä: ”Sébastien Bourdon's equestrian portrait of queen Christina of Sweden—Addressed 

to “his Catholic Majesty” Philip IV”3.  

Kristiinan vaatetusta on tutkittu aikaisemmin. Julia Holm on kirjoittanut esseen ”How to 

Dress a Female King: Manifestations of Gender and Power in the Wardrobe of Christina of 

Sweden”. Holmin kirjoitus kuitenkin keskittyy Kristiinan hovin listauksiin Kristiinan 

omistamista vaatekappaleista muotokuvien sijaan.4 Vaikka kirjalliset tekstit kertovatkin 

paljon kyseisen henkilön vaatetuksesta, muotokuvat antavat vaatteelle enemmän kontekstia. 

Listaukset eivät välttämättä kerro vaatteen käytöstä tai anna tietoa siitä, kuinka vaatteen voi 

yhdistää kyseisen henkilön identiteettiin. Kuitenkin Holmin tutkimuksen johtopäätelmiä ja 

tietoja on mahdollista soveltaa Kristiinan muotokuviin. Myös Buckleyn kirjoittamassa 

Kristiinan elämäkerrassa kerrotaan jonkin verran Kristiinan pukeutumisesta ja suhteestaan 

muotiin.5 

Pukeutumisen historian tutkimisessa nostetaan erittäin usein esiin sukupuolen ja 

seksuaalisuuden näkökulma. Tämä on tämän tutkielman päänäkökulma, sillä Kristiinan 

seksuaalisuus ja sukupuoli-identiteetti ovat olennainen osa Kristiinan identiteettiä ja sitä 

minkälaisena Kristiina nähdään. Ylipäätänsä löytyy paljon seksuaalisuuden historian 

tutkimusta. Muun muassa Laura Gowing on kirjoittanut lesbouden historiasta ja naisten 

 
2 Kolbe 1990, passim. 
3 Danielsson 1989, passim. 
4 Holm 2019, passim. 
5 Buckley 2006, passim.  
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välisistä suhteista uudella ajalla.6 Seksuaalisuuden historia tärkeää kontekstissa, sillä 

seksuaalisuuden ymmärtäminen ja sen esittänen on muuttunut historian aikana, joten emme 

voi heijastaa meidän aikamme käsityksiä seksuaalisuudesta ja sukupuolesta suoraan 

historiaan.7 Suurin osa tutkimuksesta mitä on tehty seksuaalisuudesta ja pukeutumisen 

suhteesta keskittyy 1900-lukuun ja nykyaikaan.  

Kristiinan esittämisessä hänen sukupuolellaan on suuri merkitys tyttökuninkuutensa takia. 

Sukupuolen ja pukeutumisen suhteesta on kirjoitettu paljonkin. Muun muassa Joanna 

Entwistle on kirjoittanut kirjassaan The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social 

Theory sukupuolittuneen vaatteen historiasta sekä maskuliinisen pukeutumisen merkityksestä 

suhteessa seksuaalisuuteen.8 Judith Butlerin teoriaa sukupuolen esittämisestä voidaan käyttää 

myös sukupuolen esittämisestä vaatteiden avulla. Butlerin mukaan sukupuoli on 

kulttuurillinen performanssi, joka voidaan esittää muun muassa vaatetuksen ja eleiden 

avulla.9  

Tarkoituksena tässä tutkielmassa on tarkastella Kristiinan pukeutumista nimenomaan hänestä 

maalattujen muotokuvien avulla, jolloin tutkimus vaatteen merkityksessä muotokuvissa ja 

taiteessa. Vaatteen esittämisestä taiteessa on kirjoittanut Aileen Ribeiro kirjassaan Clothing 

Art: The Visual Culture of Fashion, 1600-1914. Kirjassaan Ribeiro kirjoittaa siitä, kuinka 

vaatetta on kuvattu taiteessa ja vaatteen esittämisen merkityksistä sekä sen 

todenmukaisuudesta.10 Myös Lou Taylor on kirjoittanut siitä, kuinka vaatetta historiallisessa 

maalauksessa tulisi lähestyä kirjassaan The Study of Dress History.11  

Myös elokuvan puvustuksesta on kirjoitettu jonkin verran. Jane Gaines on kirjoittanut siitä, 

kuinka puvustus auttaa elokuvassa kertomaan tarinaa ja kertomaan elokuvan hahmosta 

asioita, joita juoni ei kerro. Tätä kutsutaan pukujuoneksi12.13 Edward Maeder on kirjoittanut 

historiallisen elokuvan puvustuksesta, sen historiallisesta tarkkuudesta sekä historiallisen 

tarkkuuden mahdottomuudesta puvustuksessa.14 

 
6 Gowing 2006, passim. 
7 Bennet 2006, 250-251. 
8 Entwistle 2000, passim. 
9 Butler 1988, passim. 
10 Ribeiro 2017, passim. 
11 Taylor 2002, passim. 
12 Costume Plot 
13 Gaines 1990, 180-181. 
14 Maeder 1988, passim. 
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Tutkielmassa yhdistyy sukupuolen tutkimus, muodin historia, taidehistoria sekä 

elokuvatutkimus. Kristiinan pukeutumista muotokuvissa tarkastellaan hänen 

seksuaalisuutensa ja sukupuoli-identiteettinsä kautta. Tämä on vaikuttanut nykyiseen 

Kristiina kuvaan, joka nähdään muun muassa elokuvissa.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Yksi keskeisimmistä käsitteistä tässä tutkielmassa on muotokuva. Muotokuva on usein miten 

maalaus jostakin henkilöstä. Norbert Schneider on kirjoittanut muotokuvien pääasiallisena 

tehtävänä olevan vaikuttavana oleminen. Muotokuvien maalauttaminen on kallista, joten ne 

ovat statussymboli. Kuitenkin hallitsijoiden muotokuvien tehtävä on kertoa hallitsijasta, sillä 

muotokuvat kertovat kuvassa olevan henkilön arvoista ja mielenkiinnon kohteista.15 

Muotokuvat ovat täten täynnä symboliikkaa kertoen pienillä asioilla kyseisestä henkilöstä. 

Muotokuvien pääosallinen tarkoitus ei ole siis näyttää täysin esittämältään henkilöltä ja 

useimmiten kuvat ovatkin kaunisteltuja.16  

Käsitys sukupuolesta on muuttunut historian saatossa ja tässä tutkielmassa käytetään 

moderneja termejä, joilla ei ole ollut samoja merkityksiä kuin nykyaikana. Sukupuoli-

identiteetti tarkoittaa henkilön henkilökohtaista kokemusta omasta sukupuolestaan ja se 

saattaa poiketa henkilön biologisesta sukupuolesta.17 Tutkielmassa on käytetty suurimmaksi 

osaksi englannin kielisiä lähteitä ja sukupuoleen liittyvä sanasto kääntyy suomeksi hieman eri 

tavalla kuin englannin kielessä. Esimerkkinä sex and gender sanat, jotka on käännetty 

biologiseksi sukupuoleksi ja koetuksi sukupuoli identiteetiksi.  

 

1.4 Tutkielman sisältö  

Tutkielman toinen luku keskittyy yleisemmällä tasolla vaatteen kuvaamiseen muotokuvassa. 

Muotokuvaa varten on mahdollista muuttaa miltä vaate näyttää sekä muotokuviin saatettiin 

myös pukeutua eri tavalla kuin arkeen. Tässä luvussa käydään läpi yleisemmällä tasolla 

1600-luvun muotia ja pukeutumista.  

 
15 Schneider 2002, 26-28. 
16 Ribeiro 2011, 27-28. 
17 Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus: Sukupuolen moninaisuuden sanasto 

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/sukupuolen-moninaisuuden-sanasto/ 
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Kolmannessa luvussa käydään läpi lyhyesti kuningatar Kristiinan elämä, jotta myöhemmissä 

kappaleissa Kristiinan muotokuville tiedetään konteksti. Kristiinan opinnot ja hänen 

liikkeensä Euroopassa sekä ihmissuhteensa muokkasivat häntä ihmisenä, mikä taas heijastuu 

hänen muotokuviinsa. 

Neljäs luku tutkielmassa keskittyy Kristiinan sukupuoli-identiteettiin sekä seksuaalisuuden 

kuvaamiseen. Luvun alussa käydään läpi se, kuinka naisten keskinäinen seksuaalisuus nähtiin 

1600-luvulla. Kappaleessa puhutaan myös siitä, mitä tiedetään Kristiinan omasta seksuaali-

identiteetistä sekä siitä, kuinka sitä voitaisiin kuvailla nykytermeillä. Kolmannen kappaleen 

loppuosa keskitytään analysoimaan sitä, kuinka Kristiinasta maalatut muotokuvat ovat 

heijastelleet hänen sukupuoli identiteettiään ja seksuaalisuuttaan muotokuvien pukeutumisen 

avulla.  

Viides luku keskittyy Kristiinan kuvaamiseen hallitsijana. Tässä luvussa käydään läpi 

Kristiinan elämää lapsuudesta saakka hallitsijuutensa loppumiseen saakka muotokuvien 

avulla. Hallituskautensa aikana Kristiinan tuli sopia hallitsijalle sopivaan muotiin ja hänen 

muotokuvansa ovat kertovat tästä kuvasta millaisena Ruotsissa haluttiin nähdä tyttökuningas. 

Kuudennessa luvussa tutkitaan kuinka Kristiinasta maalatut muotokuvat ovat vaikuttaneet 

median kuvaan Kristiinasta. Luku keskittyy elokuvien Queen Christina (1933) ja 

Tyttökuningas (2015) kuvaukseen Kristiinan pukeutumisesta ja kuinka Kristiinan muotokuvat 

ovat vaikuttaneet tähän. Molempien elokuvien kuvaukseen Kristiinasta ovat vaikuttaneet 

myös elokuvan valmistumisaikakauden maailmankuva sekä aikakauden pukeutuminen. 

 

2. Vaate ja todellisuus muotokuvissa 

Ennen vaatteiden analysointia muotokuvissa, on tärkeää ymmärtää vaatteen merkitys 

muotokuvassa sekä sen historia. Muotokuvan vaatetus kertoo katsojalle tärkeää informaatiota 

kuvassa olevasta henkilöstä. Vaatetus kertoo muun muassa henkilön iästä, sukupuolesta ja 

sosiaalisesta luokasta sekä varallisuudesta. Usein miten jo pelkästään muotokuvan 

maalauttaminen itsestään oli jo merkki vauraudesta. Lou Taylor kirjoittaa kuinka muotokuvat 

eivät ole koskaan vapaita myöskään taiteilijan omista tyylillisistä, moraalisista ja poliittisista 

käsityksistä.18 Nämä voivat myös näkyä muotokuvan vaatetuksessa. Tässä luvussa 

 
18 Taylor 2002, 115. 
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keskitytään ensin yleisemmin tekniseen puoleen vaatteen kuvaamisessa muotokuvassa, jonka 

jälkeen käydään läpi kuinka vaate esitettiin muotokuvassa 1600-luvulla. 

 

2.1 Vaate ja muotokuva 

Ihmiset tekevät joka päiväisessä elämässä oletuksia vieraiden ihmisten sekä tuttujen 

vaatetuksen perusteella. Usein tämä tapahtuu jopa tajuamatta, että nimenomaan omaan 

vaatteet antoivat ihmisestä kyseisen kuvan. Tähän liittyy myös olettamus, että henkilö on 

valinnut vaatteensa itse ja itseilmaisu tapahtuu vaatteiden kautta. Kuitenkin tarkastellessa 

muotokuvia, tilanne ei ole täysin sama. Kuvassa esiintyvä henkilö ei ole välttämättä valinnut 

vaatteitaan itse ja tätä on lähes mahdotonta tietää, tai että kuka valitsi vaatteet muotokuvaan, 

ellei ole kirjoitettua lähdetietoa asiasta. Vaikka kuvassa kuvattu henkilö ei itse olisi valinnut 

vaatteitaan muotokuvaansa, se ei silti vähennä vaatteen merkitystä kertomassa katsojalle 

jotakin kuvatusta henkilöstä. 

Maalattu muotokuva on harvoin näyttänyt samalta kuin todellisuus. Usein muotokuvissa 

olevia henkilöitä kaunisteltiin aikakauden kauneus ihanteisiin sopiviksi.19 Myös 

muotokuvassa näkyvää vaatetta saatettiin muokata maalaamalla sopivammaksi. Ribeiro 

kirjoittaa kuinka vaatetta saatettiin pelkistää muotokuvaa varten. Esimerkkinä tästä on 

koristeiden, kuten sulkien vähentäminen, jotta maalaus näyttää sopusuhtaisemmalta tai 

kankaan muuttaminen kuviollisesta yksi väriseksi.20 Kankaan muuttaminen kuviollisesta 

yksiväriseksi on muun muassa vähentänyt taiteilijan työmäärää. Tähän saattoi myös vaikuttaa 

taiteilijan omasta estetiikasta tai aikakaudesta mikä oli maalaustaiteessa muodissa.  

Vaatetta saatettiin muokata muotokuvassa myös niin sanotusti silotellummaksi. Esimerkiksi 

vaatteen kaikkia ryppyjä ei kuvattu ja vaatteen huonokin istuvuus muokattiin muotokuvassa 

paremmaksi, jotta katsoja näkisi mahdollisimman edullisessa valossa muotokuvassa kuvatun 

henkilön. Muotokuvassa haluttiin esittää muodikas ideaali jopa vaatteen kohdalla, 

todellisuuden sijaan.21  

Ribeirolla on ollut mahdollisuus tutkia säilyneitä vaatekappaleita, mitä on myös käytetty 

muotokuvissa. Useimmiten jopa pieniä ja monille merkityksettömiä asioita, oli muutettu 

 
19 Ribeiro 2017, 2. 
20 Ribeiro 2017, 4. 
21 Ribeiro 2017, 69-70. 
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alkuperäisestä vaatteesta maalattuun muotokuvaan. Nämä asiat voivat olla pitsin kuviointi tai 

puvun sävy. Taiteilija on usein muuttanut näitä omien esteettisten mieltymysten takia.22 

Kristiinan tapauksessa on erittäin vaikeaa tietää, miten ja mitä vaatteita taiteilijat ovat 

muuttaneet muotokuvissa, sillä Kristiinan vaatteista ei ole tähän päivään saakka säilynyt 

montaakaan vaatekappaletta.23 Tämä johtuu suurimmaksi osin Kristiinan kruunusta 

luopumisesta ja muuttamisesta Roomaan.  

Varhaismodernilla ajalla taiteilijoilla oli studiossaan kankaita ja vaatteita maalauksia varten. 

Kankaita tarvittiin moneen eri asiaan, mutta suurimmaksi osaksi siihen, että taiteilija voisi 

ottaa mallia laskostuneesta kankaasta. Muotokuvamaalaukseen tulleet henkilöt saattoivat 

usein myös jättää muotokuvaa varten pukemansa vaatteet studioon, jotta taiteilija voisi jatkaa 

maalaustyötä ilman mallia. Jotkin taitelijat käyttivät myös figuriineja apuna nähdäkseen, 

miten vaate laskeutuu ihmisen päälle. Säilyneitä figuriineja ja nukkeja, joita on käytetty 

studiomaalaamisessa, on enemmän miespuolisia kuin naispuolisia. Aikakaudesta riippuen, 

figuriinit ja nuket olivat täysin ihmisen kokoisia tai pieniä miniatyyreja. Näille minikokoisille 

nukeille oli omat vaatteet, kun taas täysikokoisilla nukeilla voitiin käyttää mallin omia 

vaatteita.24 Kangas on kuitenkin kaksiulotteinen, kunnes sen pukee ihmisen päälle. Kangas on 

nähtävä sen kolmiulotteisessa muodossa, jotta maalaus prosessi olisi taiteilijalle sujuvampi.  

 

2.2. Muoti 1600-luvun muotokuvassa 

Suurella osalla ihmisistä on ajatus siitä, kuinka muoti muuttui hitaammin historiassa. Tämä 

onkin totta, mutta on tärkeää muistaa, että muoti kuitenkin muuttui. Myös yleisesti tunnutaan 

ajattelevan, että muoti muuttui suoraviivaisesti vuosisatojen tai kymmenien mukaan, mikä on 

myös yleinen harhakäsitys. Muoti ja vaatteet muuttuvat ajan kuluessa sekä niihin vaikuttaa 

aikakauden yleiset moraalit ja ideologiat sekä esteettinen käsitys. Tämän takia ei ole yhtä 

ainoaa 1600-luvun muotia ja ideaalia vaatteesta. Tässä alaluvussa on keskitytty pelkästään 

yläluokan vaatteisiin, sillä Kristiina oli kuningatar ja hän myös pukeutui oman arvonsa 

mukaan. 

 
22 Ribeiro 2017, 77-79. 
23 Kristiinan pukeutumisesta löytyy paljon kirjallisia lähteitä kuten hovin luetteloita ostetuista vaatteista sekä 

aikalaisten kuvauksia Kristiinan pukeutumisesta. 
24 Ribeiro 2017, 57-59. 
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Jo 1600-luvulla muoti oli yllättävän globalisoitunutta. Eri maissa kuitenkin pukeuduttiin 

hieman eri tavoilla ja tämä vaikutti myös Kristiinan pukeutumiseen. Holmin mukaan 

Kristiinan kruunajaisasu oli teetetty Pariisissa, joten on aivan hyvin mahdollista, että 

Kristiinalle on teetetty enemmänkin vaatteita Pariisissa.25 Tämä tarkoittaa, että Kristiinan 

pukeutumista tutkiessa on hyvä ottaa huomioon se, mikä on ollut muodissa Ranskassa eikä 

tukeutua vain Ruotsin 1600-luvun muotiin. Tietenkin kruunusta luopumisen jälkeen 

maalattuja muotokuvia tarkastellessa tulee verrata asuja aikakauden italialaiseen 

pukeutumiseen, sillä Kristiina vietti siellä eniten aikaa kruunusta luopumisensa jälkeen. 

1600-luvulta on säilynyt tähän päivään saakka vain hyvin harvoja vaatekappaleita, joten 

aikakauden vaatetusta tarkastellessa muotokuvat ja piirrokset kertovat enemmän. Tämä 

johtuu osittain siitä, että kangas oli kallista ja sitä käytettiin usein uudelleen muokkaamalla 

muodikkaammaksi puvuksi muodin muuttuessa.26 Kristiinan hallituskauden aikana, eli 

vuosien 1632-1654 välillä, oli naisten asuissa muodikasta lyhyt yläosa, eli asujen vyötärölinja 

oli melko korkealla.27 Kuitenkin tämä korkea vyötärö linja oli muodissa Ranskassa ja 

Englannissa, sillä ruotsalainen muoti oli hieman jälkeen jäänyttä Kristiinan kruunajaisiin asti. 

Ruotsissa pukeuduttiin vielä hyvin koristeelliseen Espanjalaiseen ja Englannin Elizabethin 

aikaiseen tyyliin, johon oli kuitenkin yhdistelty osia uudesta Ranskalaisesta muodista.28 

Naisten asujen vyötärölinja alkoi putoamaan 1600-luvun puoliväliin mennessä ja yläosan 

pituus kasvoi. Kristiinan hallituskauden asuissa oli myös isot smokkihihat, jotka oli usein 

koristeltu pitsillä. Pitsikoristelua löytyi myös asun pääntiestä. Hoveissa naisten pukujen 

pääntiet olivat erittäin avonaisia, mutta niitä saatettiin peittää erillisellä viittamaisella 

kauluksella, mikä puettiin asun päälle.29  

Miesten puku 1600-luvun alkupuolella sisälsi useita eri vaatekappaleita, johon kuului 

aluspuku eli röijy, pöksyt, jakun ja viitan sekä lisäksi asusteita kuten hatun, liinakauluksen, 

kalvosimet, hansikkaat, sukat ja kengät.30 1600-luvulta tähän päivään saakka säilyneiden 

vaatekappaleiden perusteella, miesten pukeutuminen oli hyvin samankaltaista muotokuvissa 

ja oikeassa elämässä. Sekä miesten, että naisten pukeutumisessa on nähtävissä samoja muoti-

 
25 Holm 2019, 185. 
26 Taylor 2002, 16. 
27 Ashelford 1996, 70-71. 
28 Holm 2019, 200-201. 
29 Ashelford 1996, 70-71. 
30 Pylkkänen 1970, 109.  
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ilmiöitä 1600-luvvun alkupuolella. Näitä on muun muassa pitsikaulukset sekä isot 

puhvihihat.31  

1600-luvun toisella puoliskolla alkoi nousta muotokuvissa idea niin sanotusti ajattomasta 

vaatteesta. Tähän vaikutti muun muassa 1600-luvun alkupuolen Van Dycken maalaamat 

muotokuvat. Näitä niin sanottuja ajattomia vaatteita kutsuttiin yöpuvuiksi32 tai aamutakiksi33. 

Nämä eivät kuitenkaan muistuttaneet niitä vaatteita, joita nykyaikana kutsutaan yöpuvuksi tai 

aamutakiksi. Tärkeintä niissä muotokuvissa, joissa on käytetty aamutakin kaltaista vaatetta, 

on se, että nämä kyseiset vaatteet eivät olleet arkikäytössä. Muotokuvissa oli muodikasta 

pukeutua kankaaseen, jonka sai helposti laskostettua ja teki muotokuvasta niin sanotusti 

klassisemman.34 Muotokuvia varten myös teetettiin ajattoman näköisiä pukuja, joita ei 

käytetty normaalissa elämässä.35 Kuitenkin samaan aikaan ei olisi ikinä tullut kuuloonkaan 

näyttäytyä aamutakkimaisessa asussa missään julkisella paikalla.   

 

3. Kuningatar Kristiinan Elämä 

Kristiina syntyi 8 joulukuuta 1626 Kustaa II Adolfille (1594-1632) ja Maria Eleonooralle 

(1599-1655). Kristiina oli heidän kolmas lapsensa, mutta ensimmäinen lapsista, joka selviytyi 

ensimmäisestä elinvuodestaan. Kristiina oli siis kauan odotettu kruununperillinen. Kristiinan 

syntymän aikaan kaikki olivat toivoneet ja odottaneet kruununprinssiä, joten Kristiina 

vahingossa julistettiin pojaksi ja kruununprinssiksi. Kuitenkin pian tämä virhe huomattiin ja 

kuninkaalle jouduttiin ilmoittamaan, että lapsi olikin tyttö. Tämä tapaus aloitti huhut ja 

kysymykset Kristiinan oikeasta sukupuoli-identiteetistä. Kuningas ei kuitenkaan ollut 

Kristiinan sukupuolesta kovinkaan pettynyt, sillä Ruotsin kruunulla oli vihdoin terve 

perillinen.36  

Kristiina sai kruununperillisenä kruununprinssin kasvatuksen, joka poikkesi paljon 

aikakauden tyttöjen koulutuksesta. Kristiinan koulutus sisälsi muun muassa metsästystä, 

miekkailua, aseiden käyttöä ja filosofiaa sekä kielten opiskelua. Päätös Kristiinan 

 
31 Pylkkänen 1970, 402. 
32 Eng, “nightgown” 
33 Eng, dressing gown 
34 Ribeiro 2017, 89-90. 
35 Kolbe 1990, 172. 
36 Buckley 2004, 23-24. 
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koulutuksesta oli Kustaa II Adolfin, sillä hänestä kuninkaalla tulisi olla sukupuolesta 

huolimatta kuninkaan koulutus. Kristiinan tulevaisuuden virallinen nimike olisi kuningas 

hänen sukupuolestaan huolimatta. Kuitenkin virallisesta kuninkaan nimikkeestä huolimatta 

puhekielessä Kristiinasta puhuttiin kuningattarena.37  

Kustaa II Adolf kuoli taistelussa vuonna 1632 jättäen tällöin viisivuotiaan Kristiinan Ruotsin 

hallitsijaksi. Kristiinalle nimettiin viisi miestä sijaishallitsijoiksi, jotka hallitsivat Kristiinan 

puolesta tämän 18:sta syntymäpäivään asti. Nämä sijaishallitsijat olivat Kustaa II Adolfin 

valitsemat ennen hänen kuolemaansa.38 Huolimatta Kristiinan miehisestä koulutuksesta 

hänen oletettiin menevän naimisiin. Ei voida olla täysin varmoja, tarkoittiko Kustaa II Adolf, 

että Kristiina hallitsisi yhdessä tulevan puolisonsa kanssa vai että puoliso hallitsisi Kristiinan 

puolesta. Joka tapauksessa Kustaa II Adolf ei ollut tarkoittanut Kristiinan ikinä hallitsevan 

Ruotsia täysin yksin.39 

Vuonna 1644 Kristiina täytti 18 vuotta ja hänestä tuli virallisesti Ruotsin hallitsija sekä hän 

sai käyttöönsä valtaa hallitsijana. Päätettiin, että Kristiinan kruunajaiset eivät olisi saman tien, 

vaan odotettaisiin 30-vuotisen sodan olevan ensin ohi.40 Pian Kristiinan hallituskauden 

alkamisen jälkeen, hänen suhteensa Ebba Sparren (1629-1662) alkoi syventyä. Kristiina 

nimitti Sparren suosikikseen, jolloin hänen rooliinsa kuului muun muassa nukkua Kristiinan 

sängyssä. Tämä tietenkin aloitti huhut Kristiinan mahdollisesta lesboudesta ja vahvisti huhuja 

Kristiinan sukupuoli-identiteetin epäselvyydestä.41 

Kristiinalla ei ollut mitään halua mennä naimisiin kenenkään kanssa. Kuitenkin Ruotsin 

hallitus painosti Kristiinaa jatkuvasti menemään naimisiin, sillä Ruotsin kruunu tarvitsisi 

perillisen. Kristiinaa ei myöskään tuntunut niinkään kiinnostavan itse maan hallitseminen 

vaan hän oli jatkuvasti enemmän kiinnostunut filosofiasta ja taiteista.42  

Kristiina kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi 20 lokakuuta 1650 Kristiinan ollessa 23-vuotias. 

Tähän mennessä Kristiina oli jo hallinnut Ruotsia viisi vuotta, mutta kruunajaisia oli lykätty 

useampaan kertaan sotien, vähäisten varojen ja muiden levottomuuksien takia. Jo ennen 

kruunajaisia Kristiina oli julistanut Kaarle X Kustaan (1622-1660) tulevaksi perillisekseen, 

 
37 Englund 2006, 60. 
38 Buckley 2004, 49. 
39 Buckley 2004, 51. 
40 Buckley 2004, 85. 
41 Buckley 2004, 97.  
42 Buckley 2004, passim. 
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sillä Kristiina ei edelleenkään halunnut mennä naimisiin kenenkään kanssa.43 Painostus 

naimisiin menosta lopulta jäi vaivaamaan Kristiinaa niin paljon, että hän päätti luopua 

kruunusta vain alle neljä vuotta omien kruunajaistensa jälkeen. Monesti yleiseksi syyksi 

Kristiinan kruunusta luopumiselle, on annettu selityksenä Kristiinan kääntyminen 

luterilaisuudesta katolilaisuuteen. Kuitenkin historioitsijat pitävät uskontokysymystä lähinnä 

tekosyynä ja oikeana syynä nähdään Kristiinan vapauden ja itsenäisyyden tavoittelu sekä halu 

pysyä naimattomana.4445 

Luovuttuaan kruunusta Kristiinan oli jätettävä Ruotsi, jotta uuden kuninkaan asemaa ei 

kyseenalaistettaisi. Ruotsista Kristiina ensin matkusti Antwerpeniin, jossa hän odotti Paavilta 

kutsua Roomaan. Roomaan saavuttua Kristiina eli siellä lähes koko elämänsä, välillä 

matkustellen muualle Eurooppaan, riippuen erinäisistä syistä.46 Roomassa olonsa aikana 

Kristiinalla oli jonkinlainen suhde Kardinaali Decio Azzolinon (1623-1689) kanssa. Tämä 

suhde alkoi samana vuonna Kristiinan saavuttua Roomaan, mikä katkesi kymmenen vuotta 

myöhemmin Azzolinon toimesta, sillä tämä suhde vaikutti negatiivisesti Azzolinon 

mahdollisuuksiin paavin vaaleissa. Historioitsijat ovat pohtineet Kristiinan ja Azzolinon 

suhteen luonnetta, sillä ei osata varmuudella sanoa oliko se seksuaalinen vai ei.47 

Kristiina palasi käymään Ruotsissa 1660 hänen kruununperijänsä kuoltua, jotta Kristiina voisi 

palata takaisin Ruotsiin valtaistuimelle. Kuitenkin tämä kävi mahdottomaksi Kristiinan 

katolilaisuuden takia.48 Kristiina eli tämän jälkeen lopun elämänsä Roomassa kuolemaansa 

saakka eli vuoteen 1689, jolloin hän oli 62-vuotias.49 

 

4. Kristiinan sukupuoli-identiteetti 

Jo ennen Kristiinan syntymää odotettiin syntyvän lapsen olevan poikavauva. Kun Kristiina 

vihdoin syntyi, hänet ensin todettiin virheellisesti poikavauvaksi. Paikalla olijoiden mukaan 

Kristiinan kova ääninen huuto sai ihmiset uskomaan hänet pojaksi. Kuitenkin todennäköisesti 

Kristiina huuto kuulosti lujalta verrattuna Kristiinan jo kuolleisiin sisaruksiin, jotka olivat 

 
43 Buckley 2004, 168, 176. 
44 Englund 2006, 103. 
45 Buckley 2004, 187. 
46 Buckley 2004, passim. 
47 Englund 2006, 151-159. 
48 Englund 2006, 127-128.  
49 Buckley 2004, 434. 
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joko syntyneet kuolleina tai kuolleet alle vuoden iässä. Kuninkaalle oli jopa jo keretty 

ilmoittamaan poikavauvan syntymisestä, ennen kuin huomattiin Kristiinan olevan tyttövauva. 

Buckley on pohtinut Kristiinan elämäkerrassa, miten tämän kaltainen virhe on voinut 

tapahtua. Buckley tuo esiin mahdollisuuden sukupuolielimien epämuodostumisesta ja 

mahdollisuuden harvinaisen suuresta klitoriksesta, mikä on saattanut aiheuttaa Kristiinan 

pojaksi epäilemisen. Buckley tuo myös esiin mahdollisuuden Kristiinan 

intersukupuolisuudesta.50 Intersukupuolisuudella tarkoitetaan poikkeamaa kromosomeissa, 

mikä aiheuttaa henkilön biologisen sukupuolen olevan epäselvä ja henkilöllä voi olla 

useamman kuin yhden sukupuolen sukuelimiä.51 Kristiinan mahdollisesta 

intersukupuolisuudesta on puhuttu paljon, mutta sitä ei ole varmistettu millään tavalla. 

Kuitenkin mahdollisuus intersukupuolisuuteen on olemassa. On myös täysin mahdollista, että 

koko hovi on niin toivonut ja uskonut syntyvän lapsen olevan poika, että pikaisella 

katsomisella on vain katsottu väärin, kun oli niin vahvasti uskottu ja toivottu syntyvän lapsen 

olevan poika.  

Syntymän väärinkäsityksistä huolimatta Kristiina eli elämänsä naisena. Tämän takia 

käsittelen tässä tutkimuksessa Kristiinaa naisena, vaikkakin on olemassa mahdollisuus hänen 

intersukupuolisuudestaan. Kristiinan ympärillä oleva yhteiskunta näki hänet naisena sekä eikä 

ole myöskään olemassa todistusaineistoa siitä, että Kristiina ei olisi kokenut itseään naiseksi.  

Tästä huolimatta Kristiinalla oli monimutkainen suhde omaan sukupuoleensa. Kristiina on 

kirjoittanut siitä, kuinka hän vihasi omaa sukupuoltaan ja piti naisia turhamaisina. Kristiina 

myös piti itseään parempana kuin muut naiset ja vietti paljon aikaa miesseurassa.52 Buckleyn 

mukaan Kristiinalle naisena oleminen tuntui olevan lähes sama asia kuin feminiinisyys. Tämä 

oli tietenkin tyypillistä 1600-luvun ihmisten ajatusmaailmassa. Kristiinan omista 

kirjoituksista näkyy kuinka hänen mielessään feminiininen pukeutuminen ja turhamaisuus oli 

osa naiseutta. Tästä osasta naiseutta Kristiina pyrki aktiivisesti pois. On mahdollista, että 

tähän on vaikuttanut Kristiinan etäiset välit hyvin feminiiniseen äitiinsä tai poikien kasvatus, 

jonka hän sai.53 Joka tapauksessa voidaan todeta, että Kristiinalla oli vaikeuksia oman 

 
50 Buckley 2004, 25-26. 
51 Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus: Sukupuolen moninaisuuden sanasto 

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/sukupuolen-moninaisuuden-sanasto/ 
52 Englund 2006, 146. 
53 Buckley 2004, 74. 
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sukupuoli-identiteettinsä kanssa sekä Kristiina etsi ja ilmaisi omaa sukupuoli-identiteettiään 

pukeutumisen avulla. 

 

4.1. Kristiinan seksuaalisuus 

Monet nykypäivän historioitsijat pitävät Kristiinan seksuaalisuutta nykypäivän termeinä 

queerina. Kristiina usein esitetään mediassa lesbona ja yleinen nykypäivän käsitys on, että 

Kristiina oli lesbo. Kuitenkin meidän aikamme seksuaalisuuteen liittyvien termien 

yhdistäminen historiallisiin henkilöihin ei ole yksinkertaista. Aikana, jolloin Kristiina eli, ei 

lesboutta eli naisten välistä homoseksuaalisuutta nähty samalla tavalla kuin se nähdään 

nykypäivänä. Myös termi lesbo ei merkinnyt samaa, mitä se nykypäivänä merkitsee. Terminä 

lesbo on kehittynyt Lesboksen saaresta, jolla asui tunnettu lesbo kirjailija Sapfo. 1600-luvulla 

termi lesbo oli haukkumasana ja nykyajan määritelmien mukaan lesboiksi identifioituvat 

naiset 1600-luvulla, eivät olisi käyttäneet tätä sanaa kuvaamaan itseään.54 Judith Bennett on 

kirjoittanut siitä, kuinka naisia historiasta ei tulisi kutsua lesboiksi vaan lesbojen kaltaisiksi55 

termin kompleksisen historian vuoksi sekä termin pysymättömyyden takia. Bennett väittää 

termin lesbo, nykyisessä merkityksessään, tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Eli terminä 

lesbo ei välttämättä kuvaa tulevaisuudessa sitä, mitä se kuvaa nykypäivänä.56 

Monia 1600-luvun naisia rakastavia naisia pidettiin hermafrodiitteina tai saattoivat itse pitää 

itseänsä sellaisena. Hermafrodiitti on vanhentunut termi intersukupuoliselle henkilölle, mutta 

Gowing käyttää tekstissään hermafrodiittia, joten käytän samaa sanaa tässä kappaleessa. Jo 

1600-luvulla sukupuolisuus nähtiin janana, jonka toisessa päässä oli miehet ja toisessa päässä 

oli naiset. Hermafrodiitit sijoittuivat jonnekin näiden kahden välimaastoon. 1600-luvulla 

hermafrodiiteilla ajateltiin olevan normaalia suurempi klitoris ja tämän ajateltiin olevan 

linkittyneenä naisten väliseen homoseksuaalisuuteen.57 Tätä samaa ajateltiin myös kuningatar 

Kristiinasta. 

Yleisen käsityksen mukaan naisten välinen seksi historiassa ei ollut rangaistavaa. Kuitenkin 

todellisuudessa tuomarit antoivat tuomiota sodomiasta, mikä oli kattotermi kaikelle 

”epäluonnolliselle” seksille. Naisten välisestä seksistä ei annettu yhtä kovia tuomiota kuin 

 
54 Gowing 2006, 125. 
55 Eng. Lesbian-like. 
56 Bennet 2006, 250-251. 
57 Gowing 2006, 126-127. 
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miesten välisestä, sillä seksiä ilman penetraatiota ei käsitetty seksiksi. Naisten välistä seksiä 

esitettiinkin aikakauden pornokirjallisuudessa esileikin tavoin. 58 Yksi syy siihen, miksei 

1600-luvun lesbosuhteita ole tunnistettu historiassa on se, että ne on usein tulkittu vain 

naisten väliseksi ystävyydeksi. Naiset ovat historiassa käyttäneet hyvin romanttista kieltä 

puhuessa ystävistään tai ystävilleen, jolloin tätä on saatettu pitää vain ystävyytenä, vaikkakin 

ystävyys olisi ollut seksuaalista. 1600-luvun asumisjärjestelyt poikkesivat myös paljon 

nykyajasta. Naisilla oli omat yksityiset tilansa ja sängyn jakaminen ystävän kanssa ei ollut 

poikkeuksellista. Naisten välinen seksuaalisuus pysyi helposti salassa ulkopuolisilta.59   

Tunnetuin Kristiinan kumppaneista oli Ebba Sparre (1629-1662). Kristiina kutsui Sparrea 

Belleksi60 tämän kauden takia. Lähes koko Ruotsin hovi tiesi, että Sparre nukkui Kristiinan 

sängyssä. Jopa Sparren mentyä naimisiin hän pysyi Kristiinan lähellä hovissa.61 Kristiinan ja 

Sparren läheisten välien vuoksi suuri osa moderneista historioitsijoista ovat luokitelleet 

Kristiinan lesboksi. Kristiinaa inhotti ajatus avioliitosta ja on kirjoitettu hänen sanoneen, että 

hän mielummin kuolisi, kuin meni naimisiin miehen kanssa. Kristiinaa nimenomaan inhotti 

ajatus yhdynnästä.62 Tämä on erittäin jyrkkä lausahdus ja puolestaan puhuu Kristiinan 

lesboudesta. Crompton puhuu Kristiinan lesboudesta kirjassaan Homosexuality and 

Civilization. Hän väittää Kristiinan 16-vuotiaana kokemansa rakkauden serkkuunsa Charles 

Adophukseen olleen viatonta ja ei seksuaalista. Myös monia muita Kristiinan suhteita miehiin 

hän väittää ei seksuaalisiksi.63 Jotkin historioitsijat väittävät myös Sparren ja Kristiinan 

suhdetta ei seksuaaliseksi. Sparren asema Kristiinan ”sängyn lämmittäjänä” ei automaattisesti 

tarkoittanut mitään seksuaalista aikana, jolloin oli yleistä naisten jakaa sama sänky.64 

Toisaalta korkea arvoisilla hovin naisilla ja kuningattarella ei ole myöskään tilanpuutteen tai 

rahan takia tarvetta jakaa sänkyä, mikä puolestaan puhuu Sparren ja Kristiinan suhteesta. 

Buckley puolestaan puhuu Kristiinan elämäkerrassa tämän biseksuaalisuudesta. Buckley 

kirjoittaa siitä, kuinka Kristiinalla oli sekä miesrakastajia että naisrakastajattaria.65 Buckley ei 

kuitenkaan missään vaiheessa käytä Kristiinasta termiä biseksuaali, mikä kuvaa henkilöä, 

 
58 Gowing 2006, 130, 129. 
59 Gowing 2006, 136-37, 140. 
60 Belle tarkoittaa Ranskaksi kaunista. 
61 Crompton 2003, 359. 
62 Crompton 2003, 358. 
63 Crompton 2003, 358-359. 
64 Englund 2006, 155. 
65 Buckley 2004, 141. 
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joka tuntee seksuaalista vetovoimaa useampaan kuin yhteen sukupuoleen.66 Terminä 

biseksuaalisuus on uusi ja Kristiina ei itse olisi voinut luokitella itseään biseksuaaliksi, sillä 

termiä ei ollut vielä olemassa. Näin ollen Kristiinan seksuaalisuus on meille epäselvä ja tästä 

syystä käytän Kristiinan seksuaalisuudesta termiä queer. Queer on kattotermi, joka sisältää 

biseksuaalisuuden sekä lesbouden.67 Kuitenkin on hyvä muistaa, että Kristiina ei pystynyt 

myöskään identifioitumaan queer -naiseksi, sillä termi queer ei ollut saanut vielä merkityksiä, 

millä se nykypäivänä tunnetaan.  

Kristiinan halu pysyä naimattomana voi myös viitata Kristiinan mahdolliseen 

aseksuaalisuuteen. Aseksuaali henkilö ei tunne seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin, 

kuitenkin aseksuaalinen henkilö voi olla aromanttinen, mikä tarkoittaa henkilön kokevan 

muihin ihmisiin romanttisia tunteita ilman seksuaalista vetovoimaa. Aseksuaalisuus on myös 

osa lgbtq+ ryhmää ja sopii myös queer termin alle.68 Yksikään historioitsija ei ole kuitenkaan 

luokitellut Kristiinaa aseksuaaliksi, vaikka Englund Kristiinan elämäkerrassa kirjoittaakin 

paljon siitä mahdollisuudesta, ettei Kristiina koskaan harrastunut yhdyntää. Hän kirjoittaa 

kuinka kumpikaan Azzolino tai Sparre eivät olleet seksuaalisesti uhkaavia Kristiinalle, sillä 

Sparre oli nainen ja Azzolino katolilainen kardinaali, joka oli tehnyt siveyslupauksen 

kirkolle.69 

Kristiina päätyi luopumaan Ruotsin kruunasta vuonna 1654. Kristiina oli jo aikaisemmin 

muun muassa heti kruunaamisensa jälkeen, suunnitellut kruunusta luopumisesta. Kristiina ei 

halunnut avioitua ja hänen isänsä Kustaa II Adolf oli suunnitellut, että Kristiinan tulisi mennä 

naimisiin eikä hallita yksin. Myös Kristiinan hallitus oli painostanut tätä jo vuosia menemään 

naimisiin, milloin kenenkin kanssa. Kristiinan yksi esikuvista oli Englannin Elisabeth I, joka 

oli tunnettu neitsytkuningattarena, eikä mennyt naimisiin.70 Tämä naimaton esikuva on voinut 

vahvistaa Kristiinan ajatusta omasta naimattomuudestaan. Kuitenkin yleisesti uskottu syy ja 

Kristiinan itse antama syy kruunusta luopumiseen oli katolilaisuuteen kääntyminen. Tätä 

kuitenkin vahvasti kyseenalaistettu Buckleyn kirjoittamassa elämäkerrassa.71 On myös 

mahdollista, että Kristiina on luopunut kruunusta myös säilyttääkseen naimattomuutensa. 

 
66 Pirkanmaan Seta: Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja seksin sanastoa. 

https://www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisen-suuntautumisen-sukupuoli-identiteetin-ja-seksin-sanastoa/ 
67 Pirkanmaan Seta: Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja seksin sanastoa. 

https://www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisen-suuntautumisen-sukupuoli-identiteetin-ja-seksin-sanastoa/ 
68 Aseksuaalisuus.fi: Mitä aseksuaalisuus on? https://aseksuaalisuus.fi/aseksuaalisuus/mitaon.html 
69 Englund 2006, 157-158. 
70 Buckley 2004, 74. 
71 Buckley 2004, 187. 
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Gowing on kirjoittanut siitä, kuinka monet naiset kääntyivät uskonnon puoleen välttyäkseen 

avioliitolta ja tämä on ollut yleistä lesbon kaltaisten naisten keskuudessa.72 

 

4.2 Kristiina Dianana ja Minervana 

Kristiinasta on olemassa kaksi Justus van Egmontin (1601-1674) maalaamaa muotokuvaa, 

joissa Kristiina esiintyy antiikin Rooman mytologisina hahmoina, Dianana (kuva 1) ja 

Minervana (kuva 2). Kristiina teetti molemmat muotokuvat kruunusta luopumisen jälkeen, 

kun hän oli lähtenyt Ruotsista. Kristiina odotti Antwerpenissa kutsua paavilta Roomaan ja 

ystäviensä kannustamana Kristiina alkoi uudelleen keräillä taidetta ja taide-esineitä, joihin 

hänellä ei ollut varaa Buckleyn mukaan. Antwerpenissa odotusaikana Kristiina istui van 

Egmontille kahta antiikin Rooman aiheista muotokuvaa varten.73 Molemmat muotokuvat 

valmistuivat vuonna 1654. 

Kristiina oli hallitsija-aikanaan keräillyt antiikin taidetta ja Rooman mytologia-teemaista 

taidetta.74 Tästä syystä tuntuu erittäin luonnolliselta, että Kristiina teetti itsestään muotokuvat 

juuri antiikin mytologisina jumalattarina. Henkilön kuvaamisessa muotokuvassa antiikin 

jumalattarena ei kuitenkaan ollut mitenkään erityistä 1600-luvulla. Van Egmont maalasi 

uransa aikana useamman antiikkiaiheisen teoksen. Kristiinan muotokuvat eivät olleet 

Egmontin ensimmäiset antiikkiteemaiset muotokuvat. Aikaisemmin Charles Beaubrunille 

attribuoitu Madame de Montespanin muotokuva Dianana (kuva 3) oli van Egmontin työ 

1640-luvulta.75 Kuitenkin molemmat Kristiinasta tehdyt kuvat ovat paljon maskuliinisempia 

kuin tämä aikaisempi muotokuva.  

Van Egmontin maalaamat muotokuvat eivät olleet ainoat antiikin mytologia-aiheiset kuvat 

Kristiinasta. Laura Kolben mukaan Kristiinasta oli vuosina 1645-1650 käytössä allegorinen 

Minerva aihe. Minerva aihe tuli Kristiinan henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteista edistää 

koulutusta ja kulttuuria, joten roomalainen viisauden jumalatar sopi kuvaamaan häntä hyvin. 

Nämä allegoriset Kristiina kuvat sisälsivät pieniä symboleja Minervasta, kuten van den 

Bremdenin tekemässä kuparipiirroksessa on kyyhkynen nokassaan oliivinoksa, joka on 

 
72 Gowing 2006, 141. 
73 Buckley 2004, 231. 
74 Biermann 2002, 51-52. 
75 Versailles: Inconnue en Diane http://collections.chateauversailles.fr/#04a066d8-b6cb-44f4-8f0f-

75be162834b7 
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Minervan symboli.76 Myös toisessa, tällä kertaa Michel Le Blonin kuparipiirroksessa, oli 

Minervaan liittyvää symboliikkaa: Minervan laakerein seppelöidyn kypärän ja pöllön 

muodossa. Pöllö on tunnettu viisauden ja Minervan symbolina.77  

Kristiina oli jo ennen van Egmontin muotokuvia kuvattu myös Dianana. Kuitenkin Kristiina 

oli valtakautensa aikana kuvattu useammin Minervana kuin Dianana. Dianana Kristiina on 

kuvattu muun muassa emalikelloon vuonna 1646. Tämä tosin ei ollut Kristiinan itsensä 

tilaama.78  

Dianan symboliikka taiteessa liitetään välillä naisten välisiin suhteisiin ja lesbouteen. Tämä 

ajatus perustuu Dianan elämiseen lähinnä naisten parissa sekä myyttiin, jossa Diana 

Jupiteriksi pukeutuneena viettelee nymfi Calliston. Molemmat näistä aiheista on hyvin paljon 

kuvattuja aiheita taiteessa jo Kristiinan elinaikana.79 On siis täysin mahdollista lukea 

Kristiinan muotokuvia Dianana kuvauksena hänen rakkaudestaan naisiin, vaikkakin nämä 

muotokuvat eivät esitä Kristiinaa Dianana yhtä eroottisesti kuin muu Dianaa kuvaava 

maalaustaide. 

Kristiina Dianana ja Kristiina Minervana näyttävät ensi vilkaisulta hyvin saman kaltaisilta 

teoksilta. Teokset erottaa toisistaan kuitenkin Kristiinan pukeutuminen. Kristiinan vaatetus 

näissä muotokuvissa luo illuusion kyseisestä jumalattaresta. Suurin erottava tekijä 

pukeutumisessa on sen feminiinisyys ja maskuliinisuus. Muotokuvassa Kristiina Dianana 

pukeutuminen on hyvin feminiinistä, kun taas Kristiina Minervana teoksessa Kristiinalla on 

yllään haarniska. Minervan kuvaukseen muotokuvassa on tyypillistä liittää Minervan kypärä 

sekä muita haarniskaan liittyviä elementtejä. Kuitenkin kaikissa muotokuvissa, joissa henkilö 

on kuvattu Minervana, ei ole henkilöllä yllään haarniskaa. Useissa 1600-luvun Minerva 

teemaisissa muotokuvissa on kankaasta tai nahasta tehtyjä haarniskaa muistuttavia 

elementtejä. Perinteisesti kovat materiaalit kuten metalli on yhdistetty maskuliinisuuteen. 

Haarniska vaatekappaleena oli 1600-luvulla miesten vaatekappale, jonka tarkoitus oli suojella 

kantajaansa taistelussa. Siispä Kristiinan muotokuva Minervana kuvaa Kristiinan hyvin 

maskuliinissa asussa. 

 
76 Kolbe 1990, 157. 
77 Oxford Reference: Owl of Minerva. 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100258860 
78 Kolbe 1990, 162-163. 
79 Gowing 2006, 125-126. 



20 

Charlotta Ruotanen 

Haarniska ei ollut ainoa maskuliininen asia Kristiinan muotokuvassa Minervana. 

Muotokuvassa Kristiinalla on pitkät tummat hiukset, jotka ovat auki. Tämä hiustyyli oli 

1600-luvulla erittäin maskuliininen. Naisten hiukset olivat kiinni kampauksella eivätkä 

vapaasti auki kuten miesten hiukset.80 Tämä sama maskuliininen hiustyyli on nähtävissä 

monissa Kristiinan muotokuvissa. Kristiinan omat hiukset olivat vaaleat ja suorat, kun taas 

muotokuvassa ne ovat tummat ja kiharat. Tähän selityksenä on, että Kristiina käytti peruukkia 

saadakseen tämän miesmäisen suuren hiustyylin.81  

Kristiina Dianana on muotokuvana paljon feminiinisempi, vaikka tässäkin kuvassa 

Kristiinalla on tummat pitkät miesten hiukset. Kuitenkin tässä kuvassa Kristiinalla on 

päällään aikakaudelle hyvin tyypillinen naisten yläosa, joka on luutettu. Kristiinan puvussa 

on ohuet ja kauniisti laskeutuvat kevyet hihat luomaan keveyttä yläosan kovuuteen. Kuvassa 

Kristiinan hame on noussut ylöspäin paljastaen osan Kristiinan polvea ja reittä. Tämä kuvan 

paljastavuus on yllättävää, sillä aikakauden muotokuvissa ei oikeastaan nähty naisten jalkoja. 

Tämä ei ole kuitenkaan ainoa muotokuva Kristiinasta, jossa hänellä näkyy jalka tai jalat. 

Tämä jalan paljastuneisuus voi hyvin kuvata Kristiinan vapautuneisuutta päästyään irti 

Ruotsin kruunusta. Heti lähdettyään Ruotsista, Kristiina vaihtoi miesten vaatteisiin ja 

leikkautti hiuksensa miesten tyyliin. Buckley kirjoittaa kuinka kruunusta luopumisen jälkeen 

Kristiina pukeutui vain pakon alla naisten vaatteisiin.82 Kruunusta luopuminen toi Kristiinalle 

enemmän vapautta ilmaista itseään myös pukeutumisensa osalta, joka näkyy Diana 

muotokuvassa paljastettuna jalkana ja Minerva muotokuvan maskuliinisuudella.  

 

4.3 Feminiinisyyden kokeileminen 

Kristiina kävi läpi monenlaisia vaiheita eläessään Roomassa. Kristiina tunnetaan hänen 

maskuliinisesta pukeutumistyylistään, mutta Roomassa ollessaan hän kävi myös läpi 

feminiinisemmän vaiheen. Lähes heti Roomaan saavuttuaan Kristiina rakastui kardinaali 

Azzolinoon. Buckley kirjoittaa kuinka Kristiina hylkäsi miehisen tapansa pukeutua 

Azzolinon takia. Kristiina alkoi käyttää naisten pukuja, joissa oli niin matala pääntie, että 

jopa paavi paheksui tätä. Lisäksi Kristiina viimeisteli asunsa helmikaulanauhalla.83 Kristiina 

 
80 Corson 1965, 209, 226. 
81 Buckley 2004, 248. 
82 Buckley 2004, 225. 
83 Buckley 2004, 267. 
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siis muutti pukeutumistaan erittäin feminiiniseen suuntaan sopiakseen paremmin 

heteronormatiiviseen pariskunnan malliin Azzolinon kanssa.  

Yksi muotokuvista Kristiinan kruunun jättämisen jälkeisistä muotokuvista, jossa hän esiintyy 

feminiinisenä, on Abraham Wuchtersin maalama muotokuva vuodelta 1661 (kuva 4). Tässä 

muotokuvassa Kristiinalla on yllään valkoinen puku, jonka puhvihihoja koristaa siniset 

nauhat sekä safiiri. Muotokuvan puvun pääntie on erittäin antava, joka ei ole lainkaan 

tyypillistä Kristiinan muotokuville. Kuitenkin puvun antavuus sopii hyvin yhteen Kristiinan 

Paavia kauhistuttaneiden asujen kanssa. Muotokuvassa Kristiinalla on myös 

helmikauhanauha sekä helmikorvakorut. Hänen hiuksensa ovat naisellisen muodikkaasti 

kiharoilla.84  

Wuchtersin maalaama muotokuva Kristiinasta maalattiin Nörrköpingissä, hänen ollessa 

vierailulla Ruotsissa. Kristiinan tarkoitus tällä vierailulla oli palata takaisin Ruotsin 

hallitsijaksi, sillä hänen nimeämänsä kruununperillinen Kaarle X Kustaa oli kuollut.85 Tämä 

muotokuva tehtiin Kristiinasta, kun hän vielä odotti vastausta hallitukselta, joka kertoisi 

tulisiko hänestä taas Ruotsin kuningatar. Muotokuvassa näkyy ylpeä ja hallitseva nainen. 

Muotokuvan Kristiina näyttää valmiilta palaamaan Ruotsin hallitsijaksi. Muotokuvassa on 

hyvin tummat pilvet taustalla ja näin jälkikäteen ne voidaan nähdä enteilemässä huonoa ja 

sitä, kuinka Kristiinasta ei tullutkaan Ruotsin kuningatarta uudelleen. Tummat pilvet ja 

alempana nähty kirkastuva taivas voidaan nähdä myös pimeän ajan loppuna ja tulevaisuuden 

helpotuksena, jos Kristiina olisikin päässyt takaisin valtaan. Kristiina ei kuitenkaan saanut 

Ruotsin hallinnolta positiivista vastausta, vaan hän lähti vapaaehtoisesti Ruotsista saatuaan, 

rahallista korvausta Ruotsista.86 

Ruotsin kuningattareksi palaaminen olisi tarkoittanut Kristiinalle myös myöntymistä 

muottiin, jossa ruotsin kuningatar haluttiin nähdä. Tämä olisi tarkoittanut feminiinistä 

pukeutumista ja hoviasua. Tämä Wuchterin maalaama muotokuva kertoo siitä, kuinka 

Kristiina olisi ainakin hetkellisesti ollut valmis mukautumaan takaisin feminiiniseen muottiin, 

jos hänestä olisi tullut uudelleen Ruotsin kuningatar. Muotokuvassa nähty feminiininen 

pukeutuminen jäi kuitenkin hetkelliseksi vaiheeksi Kristiinalle, sillä hän palasi myöhemmin 

 
84 Corson 1965, 226-227. 
85 Englund 2006, 127.  
86 Englund 2006, 129-130. 
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takaisin sekoittamaan miesten ja naisten vaatteita pukeutumisessaan ja täten hämmentämään 

ihmisiä ympäri Eurooppaa.87 

 

4.4 Kristiina ja Housut 

Yleisen käsityksen mukaan kuningatar Kristiina käytti housuja. Hänestä ei kuitenkaan löydy 

yhtäkään muotokuvaa maalattuna housut päällä tai vaatekappale jonka moderni katsoja 

mieltäisi housuiksi. Useiden kirjallisten lähteiden mukaan Kristiina pukeutui miesten 

vaatteisiin. Aikakauden kirjalliset lähteet mainitsevat usein Kristiinan käyttäneen 

nimenomaan miesten yläosia.88 Lähteet myös mainitsevat Kristiinan paljaat sääret89 ja lyhyet 

hameet. Jopa Kristiina itse on kirjoittanut viihtyvänsä parhaiten lyhyissä hameissa.90  

On tärkeää ymmärtää, kuinka 1600-luvun miesten muoti poikkeaa siitä, mitä nykyaikana 

mielletään housuiksi. Miesten asukokonaisuus 1600-luvun puolivälin paikkeilla koostui 

aluspaidasta, takista91, pitkistä sukista ja housuista92. Kuitenkin nämä 1600-luvun housut 

poikkeavat paljon nykyisestä vallitsevasta ajatuksesta housuista. Pylkkänen käyttää 1600-

luvun housuista nimikettä pöksyt kirjassaan ”Barokin pukumuoti Suomessa 1620-1720”. 

Kristiinan elinaikana oli muodissa useita eri pöksytyylejä: Espanjalaiset pönkkäpöksyt, 

pussipöksyt, kapeat Venetsialaiset polvipöksyt sekä lyhyet avolahkeiset pöksyt. Kuitenkin 

kaikki nämä erilaiset pöksytyylit olivat lyhyitä, eivätkä täysipitkiä, kuten housut 

nykypäivänä.93  

Kristiinan maskuliininen pukeutuminen, sekä erityisesti miesten vaatteisiin pukeutuminen, 

hämmensi 1600-luvun sosiaalisia normeja. Entwistle mainitsee, kuinka päättelemme henkilön 

pukeutumisestaan henkilön sukupuolen. Täten vaatteet nähdään usein sukupuolen jatkeena ja 

merkkinä.94 Butler on puolestaan kirjoittanut, kuinka sukupuoli on esitys muille ihmisille 

samassa kulttuurisessa kontekstissa. Butlerin teoriaan liittyy ajatus myös vaatteiden roolista, 

 
87 Buckley 2004, passim.  
88 Buckley 2004, 427. 
89 Sääret olivat paljaat suuresta hameesta, mutta silti peitetty pitkillä sukilla. 
90 Buckley 2004, 74. 
91 Engl bodice 
92 Breeches 
93 Pylkkänen 1970, 191. 
94 Entwistle 2000, 140. 
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tässä sukupuolen esittämisessä.95 Kristiinan pukeutuminen miesten vaatteisiin voidaan nähdä 

miessukupuolen esittämisenä tai perinteisten sukupuoliroolien häiritsemisenä. 

Butlerin teoriaan kuuluu myös vahvasti ajatus heteronormatiivisuudesta sekä sukupuolen 

esittämisen tärkeys heterosuhteille ja lisääntymiselle.96 1600-luvulla naisten rooli liittyi 

olennaisesti äitiyteen ja vaimona olemiseen. Vallitseva ajatus protestanttien keskuudessa oli 

naisen korkeimmasta kutsumuksesta olla avioliitossa.97 Kristiinan haluttomuus mennä 

naimisiin oli myös poikkeus aikakauden normeihin. On mahdollista nähdä Kristiinan 

pukeutuminen osana hänen avioliiton välttelyä. Miesten paidat olivat peittävämpiä kuin 

naisten joten pukeutuessaan miesten vaatteisiin, Kristiina ei esiinny yhtä houkuttelevana 

miehiselle katseelle.  

Kristiinan aikakauden naisten pukuihin kuului hyvin leveä pääntie, joka korosti ylös esille 

nostettuja rintoja. Kristiinan pukeutuessa miesten paitaan hänen naiselliset muotonsa eivät ole 

esillä miehille, jolloin Kristiina on estänyt miehisen katseen ja rintojensa seksualisoimisen. 

Miehisellä katseella tarkoitetaan naisten vartaloa seksualisoivaa ja esineellistävää katsetta. 98 

Kristiina osasi käyttää kuitenkin miehistä katsetta myös hyödykseen, muun muassa ollessaan 

kiinnostunut Kardinaali Azzolinosta. Buckley kirjoittaa kuinka Kristiina hylkäsi miehisen 

pukeutumistyylinsä hänen kiinnostuttuaan Azzolinosta. Kristiinan kiinnostuttuaan 

Azzolinosta, hän piti niin matalapäänteisiä yläosia, että ne järkyttivät Paavia.99 On siis 

huomattavaa, kuinka Kristiina ymmärsi käyttää hyväkseen pukeutumista ilmaistakseen 

kiinnostustaan mieheen tai kiinnostumattomuuttaan koko sukupuoleen.  

Nykyisessä yhteiskunnassa on tyypillistä nähdä maskuliinisiin vaatteisiin pukeutunut nainen 

lesbona. Niin sanotut butch-lesbot nykyisessä yhteiskunnassa saattavat näyttää niin 

maskuliinisilta, että heidät voidaan virheellisesti nähdä miehinä. Schuyf kirjoittaa 

artikkelissaan ” ‘Trousers with Flies!!’ The Clothing and Subculture of Lesbians” kuinka 

historiassa nähtiin, että henkilön sydän oli peräisin väärältä sukupuolelta, jos hän rakasti 

henkilöä, joka oli samaa sukupuolta hänen kanssaan. Tähän liittyy ajatus sukupuolien 

toistensa täydentämisestä. Tästä syystä, jos henkilö oli naisia rakastava nainen, hänen tuli 

näyttäytyä maskuliinisena.100 Kristiina pukeutui maskuliinisiin vaatteisiin suhteensa Ebba 

 
95 Butler 1988, 356. 
96 Butler 1988, 358.  
97 Wiesner 1993, 21. 
98 Entwistle 2000, 185. 
99 Buckley 2004, 267. 
100 Schuyf 1993, 62. 
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Sparreen aikana, kun taas Sparre oli pukeutumiseltaan ja käytökseltään hyvin feminiininen.101 

Yhdessä Kristiina ja Sparre siis näyttäisivät moderniin silmään ”butch & femme” lesbo 

stereotypialta. 

Wolfgang Heimbach maalasi Kristiinasta muotokuvan jo ikääntyvästä Kristiinasta (kuva 5). 

Tässä muotokuvassa on Kristiinalla yllään kaikista maskuliinisin asu, jossa hänet on nähty 

muotokuvassa. Monissa Kristiinan muotokuvissa hänellä on yllään miesten yläosa, mutta 

tämä on ainoa muotokuva, jossa näkyy Kristiinan todellinen tyyli sellaisena kuin siitä on 

kirjallisia lähteitä aikakaudelta. Muotokuvassa Kristiinalla on yllään miesten takki, jonka 

edestä pilkistää paidan kaulus. Tämä kaulus on tyyliltään tyypillinen miesten kaulus 1670-

1690-luvuilla. Tämän tyylinen kaulus oli usein tehty pitsistä. Kristiinan takissa on lyhyet 

hihat, joiden alta alkaa valtavat valkoiset puhvihihat. Nämä valkoiset aluspaidan hihat 

näkyvänä osana asukokonaisuutta oli muodissa sekä miesten, että naisten pukeutumisessa 

1640-1680-luvuilla. Kristiinan takki on melko pitkä. Suurimman osan ajasta 1600-luvulla 

miesten takit olivat melko lyhyitä ja ne pitenivät vasta 1670-luvulla, mikä sijoittaisi tämän 

muotokuvan joko 1670 tai 1680-luvulle.102 

Muotokuvassa Kristiinalla on yllään lyhyt hame. Kirjoituksissa Kristiinasta ja hänen omissa 

kirjoituksissaan Kristiinasta mainitaan pitävän lyhyitä hameita.103 Nopealla katsauksella tämä 

koko asu näyttää miesten asulta lyhyen hameen takia. Miesten housut 1600-luvulla olivat 

myös lyhyitä ja usein muhkeita. On täysin mahdollista, että myytti Kristiinan housujen 

pitämisestä on lähtöisin hänen lyhyiden hameiden käytöstä, jotka todella näyttävät 

etäämmältä housuilta. Tämä asu kokonaisuus on täytynyt olla pahennusta herättävä Kristiinan 

aikalaisissa, sillä se että Kristiinan sääret ovat näkyvillä sekä hameen lyhyys voitiin nähdä 

vaarallisena aikana jolloin ei ollut olemassa naisten alushousuja.104  

Pylkkäsen mukaan Kristiinalla on päällään tässä kyseissä muotokuvassa alushamepöksyt105 

eikä hametta. Huolimatta sanasta hame sanassa alushamepöksyt, ne olivat miesten 

vaatekappale, jota pidettiin pöksyjen tavoin. Alushamepöksyissä nimensä mukaisesti ei ollut 

haaroja. Näiden alle puettiin usein pussipöksyt, jotka olivat sidottu lahkeista ja usein eri 

väriset kuin alushamepöksyt. Tämä vaatekappale voitiin pukea etu- sekä takaperin, sillä etu- 

 
101 Buckley 2004, 97. 
102 Pylkkänen 1970, 119. 
103 Buckley 2004, 74 & 427. 
104 Pylkkänen 1970, 286. 
105 The petticoat breeches 
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ja takasauma olivat identtiset ja molemmissa oli napitukset. Alushamepöksyt olivat hyvin 

leveät ja useimmiten muotokuvissa ne muistuttavatkin hametta. Alushamepöksyt saattoivat 

olla jopa 4 metriä leveät. Ne pysyivät yllä hakasten avulla, jotka kiinnitettiin yläosaan. Monet 

aikakauden papit paheksuivat alushamepöksyjen muotia.106 Joka tapauksessa, oli Kristiinalla 

muotokuvassa yllään kummat tahansa alushamepöksyt tai lyhyt hame, hänen asunsa nähtiin 

hyvin maskuliinisena ja pahennusta herättävänä. 

Kristiinan hiukset ovat kuvassa kiharoilla sivuilla, joka oli aikakaudelle tyypillinen naisten 

hiustyyli.107 Kristiinan hiukset ovatkin oikeastaan ainoa feminiininen asia koko asussa. Tämä 

muotokuva kuvaa hyvin Kristiinan halua ja tarvetta hylätä ja tehdä eroa itsensä ja 

feminiinisyyden välille. Kristiinan maskuliinisen pukeutumisen voi tulkita monella eri 

tavalla. Kristiinan maskuliininen asu kertoo hänen tarpeestaan esiintyä maskuliinisena, jotta 

hänen tunteensa Sparrea kohtaan olisivat oikeutettuja. Kristiinan kohdalla maskuliininen 

pukeutuminen kertoo eniten hänen tarpeestaan eriytyä muista naisista. Vaikkakin Kristiina 

pystyi rakastamaan muita naisia, hän myös halveksui näitä ja näki heidät itsensä 

alapuolella.108 Pukeutuminen on kuitenkin yksi vahvimmista visuaalisista keinoista tehdä 

eroa itsestä muihin.  

 

5. Kristiinan hallitsijakuva 

Kun Kristiina oli yksi vuotias, hänen isänsä Kustaa II Adolf nimesi Kristiinan kruunun 

perilliseksi. Tässä vaiheessa oli hyvin epätodennäköistä, että Maria Eleonoora onnistuisi 

synnyttämään poikalapsen. Kuitenkin vallan takaaminen Kristiinalle oli hieman epäselvää, 

sillä hänen miespuolisella serkullaan voisi olla myös mahdollisuus kuninkuuteen. Kristiina ei 

ollut ensimmäinen Ruotsin naispuolinen hallitsija, sillä Margareeta (1353-1412) oli valittu 

hallitsijaksi, mutta hänen hallintokaudestaan oli jo yli 200 vuotta Kristiinan syntyessä.109 

Kuitenkin Kristiinan ollessa 5-vuotias, hän peri Ruotsin kruunun isänsä kuollessa taistelussa 

vuonna 1632. Kristiinalle asetettiin ”viiden viisaan miehen” sijaishallinto, kunnes hän 

täyttäisi 18-vuotta.110  

 
106 Pylkkänen 1970, 194-195. 
107 Corson 1965, 226. 
108 Englund 2006, 146.  
109 Buckley 2004, 44-45. 
110 Buckley 2004, 43. 
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5.1 Lapsihallitsija 

Jacob Heinrich Elbfas maalasi nuoresta kuningatar Kristiinasta muotokuvan Kristiinan 

ollessa noin 10-vuotias (kuva 6). Tämä muotokuva kuvaa nuoren hallitsijan puvussa, joka on 

erittäin rikkaasti koristeltu. Kristiinan pukeutumisen perusteella voi päätellä kuvan henkilön 

olevan erittäin rikas ja todennäköisesti kuninkaallinen tai hallitsija. Puku on tehty punaisesta 

ja mustasta silkistä, joka on kirjottu kullalla. Puku on koristeltu kultaisella ja valkoisella 

pitsillä sekä monilla helminauhoilla. Muotokuvan asun koristeellisuus on hyvin 

poikkeuksellista Kristiinan muotokuville. Suurimmassa osassa Kristiinan muotokuvia, hän on 

pukeutunut yksivärisiin pelkistettyihin pukuihin. Tämä johtuu muodin muutoksesta, joka 

tapahtui Ruotsissa ennen Kristiinan kruunajaisia.111  

1600-luvun alkupuolella Ruotsi oli vielä melko syrjäinen ja pieni valtio, jonka takia muoti ei 

liikkunut kovin nopeasti Ruotsiin muualta Euroopasta. 30-vuotisen sodan aikana ja sen 

jälkeen kuitenkin liikkuvuus Euroopassa lisääntyi, mikä tarkoitti myös muodin liikkumista. 

Kristiinan lapsuuden ja nuoruuden aikaan Ruotsissa aateliset pukeutuivat hyvin 

koristeellisesti Espanjalaisen ja Englannin Elizabethin aikaisen muodin mukaan.112 Tämä 

vanha tyyli näkyy Elbfasin maalaamassa muotokuvassa Kristiinasta. Kristiinan muotokuvaa 

voidaan verrata Henrietta Marian (1609-1649) muotokuvaan, joka oli tehty arviolta samana 

vuonna (kuva 7). Henrietta Maria oli syntynyt Ranskassa ja muotokuvan teon aikaan jo 

naimisissa Englannin kuninkaan Kaarle ensimmäisen kanssa. Tässä Van Dyckin 

maalaamassa muotokuvassa Henrietta Marialla on yllään sinen yksinkertainen puku. 

Molempien muotokuvien asuissa on halkaistut hihat, jotka olivat hyvin muodikkaat.113 

Kuitenkin tämä sekä helmet jäävät ainoiksi yhdistäviksi tekijöiksi muotokuvien välillä. 

Näiden kahden muotokuvan vertailu näyttää hyvin katsojalle, kuinka Ranskalainen muoti ei 

ollut vielä saapunut pohjolaan.  

Kristiinan nuori ikä muotokuvan maalaamisen aikana kertoo siitä, kuinka on todennäköisintä, 

että Kristiina ei ole valinnut itse asuaan. Asun tyyli ei edusta Kristiinaa persoonana, vaan 

Kristiinaa hallitsijana. Muotokuvan pitsien ja helmikoristuksien suuri määrä kertovat nuoren 

hallitsijan vauraudesta. Aikakauden hallitsijoille oli tyypillistä korostaa muotokuvien 

pukeutumisen kautta omaa rikkauttaan.114 Muotokuvassa nähdään Kristiinan takaraivolla 

 
111 Pylkkänen 1970, 114. 
112 Holm 2019, 200-201. 
113 Pylkkänen 1970, 202. 
114 Holm 2019, 199. 
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kruunu. Tämä on yksi harvoista maalatuista muotokuvista, joissa Kristiinalla nähdään 

päässään kruunu. Ranskassa ja Englannissa oli jo muotokuvan maalaamisen aikaan hyvin 

erilainen hiustyyli kuin mitä nähdään Kristiinan muotokuvassa. Kristiinan vaaleat hiukset 

ovat afromaisesti tupeerattu isoksi kampaukseksi, kun taas Henrietta Marian muotokuvan 

kampaus on paljon löysemmillä kiharoilla sekä takaraivolla nutturalla. Kuitenkin Englannin 

ja Ranskan hiusmuodin mukaisesti Kristiinan kruunu on takaraivolla, mikä kertoo kuinka 

ruotsalainen muoti oli jossakin välimaastossa vanhan ja uuden tyylin välillä.  

Myös Kristiinan äidistä, Maria Eleonoorasta löytyy Elbfasin maalaama muotokuva (kuva 8). 

Nämä äidin ja tyttären muotokuvat ovat lähes identtisiä. Kuvissa molemmilla on lähes 

identtinen asento sekä muotokuvien asut ovat lähes identtiset lukuun ottamatta väriä ja 

joitakin yksityiskohtia, mitä puuttuu Maria Eleonooran asusta. Molempien muotokuvien 

asujen pitsit ovat identtisiä kuvioiltaan. Elbfasilla ei ollut kuitenkaan tapana maalata kaikkiin 

muotokuviinsa samanlaisia pitsejä, joten on erikoista nähdä jopa nämä pienet yksityiskohdat 

lähes identtisinä. Suurin ero näiden kahden muotokuvan välillä on asun väri. Maria Eleonoora 

on kuvattu mustassa surupuvussa, kun taas Kristiinalla on kirkkaan värikäs ja 

kullanhohtoinen asu. Maria Eleonooran puku on tehty mustasta sametista ja sitä koristaa 

mustat pitsit ja mustat helmet. Vaikka puku on surupuku, se silti kertoo kantajansa 

rikkaudesta. Maria Eleonooralla on päällään myös musta huntu, joka muodostaa lesken 

kolmion115 hänen otsalleen. Surupuvut olivat usein yksinkertaisempia ja vähemmän 

koristeisia kunnioituksesta vainajaa kohtaan.116 Tätä ottaen huomioon Maria Eleonooran 

surupuku on harvinaisen koristeellinen ja yksityiskohtainen.  

Kristiinan ja hänen äitinsä Maria Eleonooran suhde oli monimutkainen. Aikuisena Kristiina 

on kirjoittanut halveksuneensa äitiänsä tämän naisellisten heikkouksiensa takia. Kristiina piti 

äitiänsä turhamaisena ja liian tunteellisena.117 Kristiina eli äitinsä kanssa muutaman vuoden, 

jotka kuuluivat suruaikaan. Kristiina on kirjoittanut tämän äitinsä kanssa vietetyn ajan olleen 

tuskallisempaa hänelle kuin hänen isänsä kuolema. Kristiina oli ollut nuorena lapsena 

läheisempi isänsä kuin äitinsä kanssa, mikä ei ole ihme, sillä Maria Eleonoora piti tytärtään 

 
115 Widows Peak 
116 Pylkkänen 1970, 270. 
117 Buckley 2004, 74. 
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rumana.118 Vuonna 1636 Kristiina erotettiin äidistään, joka oli Kristiinalle positiivinen 

asia.119  

On erikoista, että erotuista äidistä ja tyttärestä on maalattu lähes identtiset muotokuvat vain 

vuosi heidän erottamisensa jälkeen. On toki täysin mahdollista, että muotokuvien maalaus 

prosessi oli jo aloitettu aikaisemmin tai että esimerkiksi Maria Eleonooran muotokuva on 

maalattu Kristiinan muotokuvan pohjalta tai toisin päin. Nämä muotokuvat kuvaavat 

vaatetukseltaan vanhaa aikaa Ruotsissa ja Kristiinan elämässä. Vanha muotityyli sekä Maria 

Eleonoora linkittyvät Kristiinan varhaislapsuuteen ja hänelle epämiellyttävään 

feminiinisyyteensä.  

 

5.2 Kruunattu kuningatar 

Kuningatar Kristiina kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi 20.10.1650. Hänen kruunajaisensa 

olivat suuri ja muodikas tapahtuma. 30-vuotisen sodan jälkeen Euroopassa pystyi taas 

kulkemaan vapaammin ja Kristiinan kruunajaispuku hankittiinkin muodikkaasti Ranskasta.120 

Myös lähes koko muu hovi hankki pukunsa Kristiinan kruunajaisiin joko Hollannista tai 

Ranskasta. Tämä yhtäkkinen ulkomailta muodikkaiden pukujen hankkiminen muokkasi 

Ruotsin hovin aiemmin hieman vanhentunutta muotia eurooppalaisen tyylikkääksi.121  

Ruotsissa oli perinteet mitä kuninkaalla tuli olla päällään kruunajaisissa. Perinteen mukaan 

hallitsijan tuli olla pukeutunut valkoiseen ja hopeaan pukuun sekä violettiin 

kruunajaisviittaan, joka oli reunustettu kärpän karvalla. Kristiina oli päättänyt pukuetua 

uuteen kruunajaisviittaan eikä käyttää samaa kuin isänsä Kustaa II Adolf ja Erik XIV (1533-

1577).122 Kristiinan kruunajaisviitta oli tilattu Ranskasta ja se oli tehty violetista sametista, 

jota reunusti kärpän karva. Viitta oli koristeltu kullalla ja helmillä.123  

Kruunajaisviittansa alla Kristiinalla oli ruotsalaisen perinteen mukaan valkoinen silkki puku, 

joka oli myös hankittu Pariisista. Holm kirjoittaa aikalaiskirjoitusten perusteella puvun olleen 

valkoinen ja hopeilla koristuksilla.124 Kuitenkin Buckleyn kirjoittamassa Kristiinan 

 
118 Buckley 2004, 59-61.  
119 Englund 2006, 7.  
120 Buckley 2004, 171. 
121 Pylkkänen 1970, 113-114.  
122 Holm 2019, 191. 
123 Buckley 2004, 172. 
124 Holm 2019, 191. 
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elämäkerrassa puvun sanotaan olevan valkoinen ja yksinkertainen.125 Kristiinan 

kruunajaispuku ei ole valitettavasti säilynyt nykypäivään saakka. Kristiinan kruunajaispukua 

ei ole myöskään tiedettävästi kuvattu muotokuvissa, vaikka Kristiinasta on tehty 

kruunajaisvuonnaan kaksi David Beckin maalaamaa muotokuvaa, joissa hän on pukeutunut 

valkeaan pukuun. Näitä muotokuvia on mahdollista pitää Kristiinan kruunajaiskuvina. Tästä 

Beckin maalaamasta muotokuvasta on olemassa kaksi versiota. Toinen muotokuvista on 

Ruotsin Kansallismuseossa (kuva 9) ja toinen on Suomessa Sinebrychoffin museossa (kuva 

10). Näiden muotokuvien ainoa ero on Kristiinan hiuksissa nähtävät koristukset sekä 

Suomessa olevan on tummempi värimaailma. 

Molemmissa Beckin maalaamissa muotokuvissa Kristiinasta, Kristiina näyttää harvinaisen 

feminiiniseltä. Muotokuvissa Kristiinan hiukset ovat laitettu aikakauden naisille 

muodikkaaseen tapaan kiharoille kasvojen sivuille.126 Monissa Kristiinasta maalatuissa 

kuvissa, varsinkin hänen kruunusta luopumisen jälkeen, Kristiinalla nähdään hyvin 

maskuliininen hiustyyli. Ruotsin hovissa Kristiina ei pystynyt täysin ilmaisemaan itseään 

pukeutumisella, sillä hänen oli esitettävä tiettyä roolia maansa hallitsijana ja seurattava hovin 

etikettiä virallisissa tapahtumissa. Kristiina pukeutui aina hovin virallisiin tapahtumiin 

aikakauden feminiiniseen muotiin.127 

Ruotsissa löytyvästä muotokuvassa Kristiinalla on hiuksissaan kukkia. Tämä on melko 

poikkeuksellista aikakauden naisten muotokuville. Kolben mukaan kukat Kristinan hiuksissa 

ovat appelsiininkukka ja oleanteri. Appelsiininkukka symbolisoi hyvettä ja oleanteri 

symbolisoi viisautta.128 Appelsiinin kukka on myös jo Rooman ajoista saakka liitetty 

uskollisuuteen, uusiin alkuihin ja hedelmällisyyteen.129 Myös nämä kaikki ominaisuudet ovat 

toivottuja kuningattarella. Kristiinan samana vuonna tapahtunut kruunaaminen voidaan nähdä 

uutena alkuna ja tietenkin nuoren kuningattaren toivottiin olevan hedelmällinen, vaikkakin 

Kristiina oli jo päättänyt olla menemättä naimisiin.  

Suomesta löytyvässä muotokuvassa Kristiinalla on päässään kukkien sijasta kruunu. Kruunu 

on Kristiinan takaraivolla samaan tapaan kuin hänen lapsuuden muotokuvassaan (kuva 6). 

Maalatut muotokuvat kruunupäisestä Kristiinasta ovat hyvin harvinaisia. Hänestä löytyy 

 
125 Buckley 2004, 176. 
126 Corson 1965, 226. 
127 Buckley 2004, 122. 
128 Kolbe 1990, 173. 
129 Royal Collection Trust: Wedding Flowers https://www.rct.uk/collection/themes/trails/royal-

weddings/wedding-flowers 
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muutamia printtikuvia kruunu päässään, mutta maalattuja muotokuvia kruunupäisestä 

Kristiinasta löytyy vain kaksi. Kruunupäinen Kristiina välittää erilaista viestiä kuin kukin 

koristeltu Kristiina. Kristiinan kruunu on takaraivolla aikakauden naisille tyypillisellä 

tavalla.130 Aikakauden miesten muotokuvissa kruunu nähdään selkeästi keskellä päätä. 

Kruunun sijainti muotokuvassa lisää Kristiinan feminiinisyyttä ja muotokuvan tummien 

värien takia onkin haastavaa edes erottaa kruunua. Silti kruunun olemassaolo muotokuvassa 

puhuu jo puolestaan Kristiinan vallasta ja kruunatun kuningattaren asemasta. 

Pylkkäsen mukaan muotokuvan puku valmistettiin tätä kyseisiä muotokuvia varten. Puku on 

tehty 26 kyynärästä valkoista satiinista ja se on tyyliltään arkadinen. Pylkkänen kuvailee 

pukua melkein porvarillisen yksinkertaiseksi.131 Vaikka muotokuvien puku onkin tehty 

muotokuvia varten, se silti muistuttaa katsojaa Kristiinan kruunajaispuvusta värillään. 

Pylkkäsen mukaan muotokuvien valkoinen puku lähes läikehtii valossa ja sen runsaat 

laskokset ovat hyvin tyypillinen piirre barokin taiteessa.132 1630-luvulta alkaen 

Eurooppalaisessa muotokuvataiteessa alkoi pikkuhiljaa lisääntymään kuvaukset naisista 

vähemmän muodollisissa asuissa, joiden runsaat laskokset antoivat taiteilijoille 

mahdollisuuden loistaa. Tätä pukutyyliä muotokuvissa kutsutaan huolettoman 

romanttiseksi133. Näissä muotokuvissa naisilla oli alemman luokan tyyliin tehty asu, jossa oli 

runsaasti kangasta.134 

Nämä Kristiinan muotokuvat ovat siis maalaustyyliltään erittäin muodikkaita sekä myös 

muotokuvien puku on erittäin muodikas. Kuvien muodikkuus on tärkeä elementti. Kristiina 

oli hyvin perillä aikansa kulttuurista ja mikä oli muodissa aikakauden kulttuurimaailmassa, 

vaikka hän halveksuikin turhamaisuutta ulkonäöstä ja muodin seuraamisesta. Kuitenkin 

Kristiina halusi tulla nähdyksi eurooppalaisen kulttuurin tuojana Ruotsiin. Kristiina halusi 

sitoa itsensä eurooppalaiseen kulttuuriin ja tämän hän teki ranskalaisen muodin ja 

muodikkaiden muotokuvien avulla.135 

Muotokuvien puvun valkoinen väri saattoi taiteilijan valitsema, mutta se saattoi myös olla 

Kristiinan valitsema. Joka tapauksessa valkoinen värinä mielletään puhtauden ja 

neitseellisyyden väriksi. Muotokuvien maalaamisen aikaan Kristiina oli jo tehnyt useasti 

 
130 Corson 1965, 227.  
131 Pylkkänen 1970, 204. 
132 Pylkkänen 1970, 204. 
133 A careless romance 
134 Ribeiro 2016, 88. 
135 Holm 2019, 193.  
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selväksi, ettei hänellä ollut halua mennä naimisiin. Kristiina myös ihaili toista 

neitsytkuningatarta, Englannin Elizabeth I:stä.136 On siis täysin mahdollista, että Kristiina 

halusi tulla esitetyksi samaan tapaan kuin Elizabeth. Puvun valkoinen väri kuvaa Kristiinaa 

neitseellisenä kuningattarena.  

 

5.3 Omaa tyyliä etsimässä 

Kuningatar Kristiinasta on olemassa kaksi Sébastien Bourdonin (1616-1671) maalaamaa 

muotokuvaa, jotka ovat molemmat vuodelta 1653. Nämä muotokuvat ovat tehty vuosi ennen 

Kristiinan kruunusta luopumista. Molemmat kuvat omalla tavallaan enteilevät Kristiinan 

kruunusta luopumista ja näissä kuvissa Kristiina näyttää eniten itseltään, muotokuvista, jotka 

on tehty hänen valtakautensa aikana. Molemmat muotokuvat myös kuvaavat hyvin Kristiinan 

omalaatuista tyyliä. Bourdonin tekemä ratsastajamuotokuva Kristiinasta oli tilaustyö 

Espanjan Filip IV:lle (1605-1665).137 

Ratsastajamuotokuvassa (kuva 11) Kristiinalla on päällään ruskea ratsastuspuku. Kristiinan 

puku on hyvin yksinkertaisen näköinen kuvassa eikä se ole kovin feminiininen. Pylkkänen 

kirjoittaa kuinka Kristiina nähtiin usein muotokuvan asun kaltaisessa kassiakka asussa. 

Kassiakka oli pääasiallisesti ulkokäyttöön tarkoitettu takki, joka oli useimmiten tehty joko 

villakankaasta tai silkistä ja vuorattu usein turkiksella. Kassiakka kuului lähes jokaisen 

Ruotsalaisen naisen vaateparteen 1660-luvulle saakka.138 Ruotsissa kassiakkaa käytettiin 

myös ratsastus- ja matkustuspukuna 1600-luvun puolivälin paikkeilla.139 Kuitenkin Kristiina, 

joka oli perillä myös ranskalaisesta muodista, on mahdollisesti saattanut yhdistää kassiakan 

ranskalaiseen ratsastushameeseen. 1600-luvun puolivälin aikoihin muodostui ensimmäinen 

naisten ratsastuspuku. Sen nimi oli Devantiere ja siihen kuului hame, jossa oli halkio takana, 

mikä mahdollisti ratsastamisen helpommin.140 

Ratsastajamuotokuvassa Kristiinalla ei ole päässään mitään. Tämä on tyypillistä Kristiinan 

maalatuille muotokuville esittää Kristiina paljaspäisenä. Kuitenkin tyypillisesti aikakauden 

ratsastuspukuun kuului päähine141, joten on erikoista nähdä Kristiina ilman päähinettä ja 

 
136 Buckley 2004, 74. 
137 Danielsson 1989, 105. 
138 Pylkkänen 1970, 228-229. 
139 Pylkkänen 1970, 230. 
140 Lewandowski 2011, 86. 
141 Pylkkänen 1970, 229. 
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muuten kuitenkin nähdä pukeutuneena ratsastuspukuun. Aikalaislähteiden mukaan Kristiina 

piti aina hattua mennessään ratsastamaan, mikä oli lähes joka päivä. Danielssonin mukaan 

syy miksei Kristiinalla ole muotokuvassa hattua, on tervehdys Espanjan hallitsijalle, joka oli 

tilannut tämän kyseisen muotokuvan Kristiinasta. 1600-luvulla hallitsijat eivät poistaneet 

päähineitään ketään muuta ihmistä varten, kuin toista hallitsijaa. Hatun nostaminen ja 

poistaminen oli siis tapa osoittaa kunnioitusta toiselle hallitsijalle.142 Täten siis hatun 

puuttuminen Kristiinan muotokuvasta voidaan nähdä kunnian osoituksena muotokuvan 

tilaajalle.  

Kristiina ei ole tämän muotokuvan ainoa henkilö. Kuvan oikeassa laidassa näkyy henkilö, 

joka näyttää nuorelta pojalta pukeutuneena punasiniseen kirjailtuun asuun. Kuningatar 

Kristiinaan verrattuna nuorukaisen asu on hyvinkin kuninkaallisen näköinen. Usein miten 

aikakauden ratsastusasut sekä kassiakat olivat koristeltuja, joten Kristiinan asun 

yksinkertaisuus korostuu nuorukaisen vieressä.143 Tämä muotokuvan nuorukainen oli 

Matthias Palbitzki (1623-1677), joka oli lähettiläs Kristiinan ja Filip IV:n välillä. Palbitzki on 

kuvattu aikakauden ranskalaisessa muodissa, mikä kertoo taas Kristiinan hallinnon aikana 

tapahtuneesta muodin muuttumisesta. Palbitzkin asun värit: punainen, sininen ja hopea ovat 

suoraan Vaasa- suvun vaakunasta.144  

Kristiinan ratsastusmuotokuva on melko poikkeuksellinen verrattuna aikakautensa naisten 

ratsastusmuotokuviin. Vaikka 1600-luvun puolivälissä oli jo olemassa vakiintunut naisten 

ratsastuspuku, Kristiinan muotokuva on ensimmäinen naisten ratsastusmuotokuva 

kuvaamassa hänet ratsastuspuku päällään. 1670-luvulta eteenpäin löytyy jo paljonkin 

ratsastajamuotokuvia, joissa naisilla on ratsastuspuku. Kristiinan aikalaista 

ratsastajauotokuvaa, jossa olisi ratsastuspuku, ei ole olemassa. Kuvaa voidaan hyvinkin 

verrata Anna Itävaltalaisen (1601-1666) ratsastajamuotokuvaan (kuva 12). Anna oli Ranskan 

kuningatar puolisonsa Ludvig XIII hallitessa ja Ranskan Aurinkokuninkaan Ludvig XIV:n 

sijaishallitsija tämän äitinä.145 Annan asu ratsastajamuotokuvassaan on tyypillinen 

aikakautensa hovipuku eikä ratsastusasu. Annan hevonen näyttää etenevän rauhallisesti, kun 

Kristiinan muotokuvan hevosella on etujalat ilmassa mahtipontiseen tapaan. Molemmat sekä 

 
142 Danielsson 1989, 105. 
143 Pylkkänen 1970, 228-229. 
144 Danielsson 1989, 103. 
145 Kerr 2015. 
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Kristiina että Anna toimivat ratsastajamuotokuviensa teon aikana maidensa hallitsijoina, 

tietäen, että valta ei olisi heillä ikuisesti.  

Ratsastajamuotokuvat ovat itsessään jo hyvin maskuliininen muoto muotokuvalle. 

Ratsastajamuotokuvat olivat usein varattu miehille, jotka olivat joko hallitsijoita tai 

sotasankareita. Hevonen on muotokuvassa edustamassa hallitsijan arvoa ja asemaa sekä 

valtaa.146 Kuten jo aikaisemmin huomattiin, Kristiina ei suinkaan ollut ensimmäinen nainen, 

josta tehtiin ratsastajamuotokuva, mutta naisten ratsastajamuotokuvat eivät olleet kovinkaan 

yleisiä. Kristiinan maskuliinisuutta muotokuvassa korostaa hänen maskuliininen 

ratsastusasunsa. Ratsastusasut on nähty maskuliinisina, sillä ne ovat tehty miesten muodin 

mukaan.147 Tämä kuvaamistapa näyttää Kristiinan hyvin sellaisena kuin hän on halunnut 

esiintyä. Ratsastajamuotokuvan teon aikaan Kristiina oli jo päättänyt luopua kruunusta ja 

muotokuvassa nähdäänkin vapautunut versio Kristiinasta.148 Muotokuvat Kristiinan 

hallintokauden ajalta ovat hyvin feminiinisiä, mikä taas ei käynyt yhteen Kristiinan luonteen 

kanssa hänen omasta mielestään. Tässä muotokuvassa voidaankin nähdä Kristiina 

ratsastamassa omaan vapauteensa, joka koitti kruunusta luopumisen jälkeen.  

Ratsastajamuotokuvan lisäksi Bourdon maalasi Kristiinasta myös toisen muotokuvan samana 

vuonna (kuva 13). On mahdollista, että tämä lähikuva on maalattu ratsastajamuotokuvan 

kasvoluonnokseksi. Tämä muotokuva on lähikuva Kristiinasta ja tämäkin muotokuva on 

hyvin poikkeuksellinen, kuvan vaatetuksen takia. Tässä muotokuvassa Kristiinalla on yllään 

musta jakku, jonka alta paljastuu valoinen aluspaita. Kristiinan musta jakku on yllättävän 

koristeellinen ja siinä näkyy muun muassa rusetteja. Asu on tehty runsaasta määrästä 

kangasta kuten oli tyypillistä aikakauden muodille. Valkoisessa aluspaidassa on rypytetty 

kaulus, jota koristaa musta rusetti. Muotokuvan aluspaita on selkeästi miesten aluspaita. 

Naisten aluspaidoissa ei ollut korkeaa kaulusta eikä rypytyksiä koristeena. Naisten aluspaidat 

eivät myöskään näkyneet yleensä paljoakaan puvun alta. Yleensä vain pussitettujen hihojen 

osalta.149 Asun mustavalkoisuus on tyypillinen väriyhdistelmä aikakauden surupuvulle. 

Kuitenkaan asu ei tyyliltään muistuta surupukua, sillä surupukuun kuuluu huntu.150  

 
146 Kolbe 1990, 179. 
147 Lewandowski 2011, 86.  
148 Kolbe 1990, 180. 
149 Pylkkänen 1970, 281. 
150 Pylkkänen 1970, 270-271. 
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Voidaan siis hyvin todeta, että tämän Kristiinan muotokuvan asu ei ole laisinkaan tyypillinen 

asu aikakauden muotokuviin tai muutenkaan pukeutumiseen. Kristiinan tapauksessa kyse ei 

ole myöskään ajattoman puvun kuvaamisesta muotokuvaan, vaan hänen oman tyylinsä 

esittämisestä. Tätä Kristiinan muotokuvaa voidaan hyvin verrata toiseen Bourdonin 

maalaamaan muotokuvaan, jonka hän maalasi Ruotsissa samana vuonna. Bourdon maalasi 

Ruotsissa ollessaan myös Kristiinan sänkykumppanin Ebba Sparren muotokuvan (kuva 14). 

Sparre on muotokuvassaan kuvattu sinisessä puvussa, jonka alta pursuaa valkoisen 

aluspaidan hihat. Puku on hyvin muodikas aikakautensa asu, jossa on hyvin antava pääntie ja 

harsomaista kangasta sitä koristamassa. Sparrella on kaulassaan helmet ja hiuksissaan sininen 

rusetti koristamassa. Sparren muotokuva on kokonaisuudessaan hyvin feminiininen ja hänellä 

on kädessään kukkaseppele. Jopa muotokuvan puvun sininen väri korostaa Sparren 

feminiinisyyttä. 1600-luvulla sininen nähtiin feminiinisenä värinä. Sinisen väriin merkityksiin 

liittyi myös varallisuus, sillä sininen oli yksi kalleimmista väreistä valmistaa.151 Sparren 

sininen puku kertoo myös hänen korkeasta asemastaan Ruotsin hovissa.  

Sparren muotokuvan oletetaan olleen Kristiinan tilaama tilaustyö.152 Täten Kristiinan ja 

Sparren muotokuvia voidaan myös tarkastella parina kontekstissa, jossa Sparrella ja 

Kristiinalla oli suhde. Kristiina ja Sparre parina sopivat tyyleiltään hyvin yleiseen 

stereotypiaan lesboista, jossa lesbo pariskuntaan kuuluu feminiininen nainen (femme) ja 

maskuliinisempi nainen (butch). Tämä on usein esitetty pukeutumisen kautta. Sparren 

muotokuva esittää hänet hyvin feminiinisenä aikakauden muoti- ja kauneusihanteen 

mukaisena, kun taas Kristiinan muotokuva esittää hänet pukeutuneena osittain miesten 

vaatteisiin ja sukupuolen rajoja koettelevaan asukokonaisuuteen. Sparren ja Kristiinan 

muotokuvat esittävät modernille katsojalle naispariskunnan, joka sopii moderniin 

stereotypiaan lesbopariskunnasta.  

 

6. Kristiina Elokuvissa 

Kuningatar Kristiinan elämästä on tehty kaksi eri elokuvaa. Ensimmäinen näistä tuli 

elokuvateattereihin vuonna 1933. Tämän elokuvan nimi on Queen Christina ja sen on 

ohjannut Rouben Mamoulian (1897-1987). Elokuvassa pääosaa eli Kristiinaa esittää Greta 

 
151 Vänskä 2012, 101-102. 
152 National Gallery of Art: Countess Ebba Sparre. https://www.nga.gov/collection/art-object-page.41646.html  

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.41646.html
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Garbo (1905-1990), joka oli syntyjään ruotsalainen. Queen Christinan on puvustanut Adrian 

Adolph Greenburg (1903-1959), joka on elokuvan teksteissä nimetty Adrian. Toinen 

Kristiinasta kertova elokuva ilmestyi vuonna 2015 ja sen nimi on Tyttökuningas. 

Tyttökuninkaan on ohjannut Mika Kaurismäki (1955-) ja elokuvassa Kristiinaa esittää Malin 

Buska (1984-), joka on ruotsalainen. Tyttökuninkaan on puvustanut Marjatta Nissinen. 

Molemmat elokuvat ovat ottaneet inspiraatiota elokuvien visuaaliseen ilmeeseen Kristiinan 

muotokuvista mukauttaen sitä elovan tarpeisiin ja juoneen.  

Historiallinen elokuva ei voi olla koskaan historiallisesti täysin autenttinen. Historiallisen 

elokuvan puvustuksessa autenttisuutta vastaan tulee useimmiten jo materiaalit ja 

ompelutekniikat. Ompelutekniikat ja siihen liittyvät työkalut ovat muuttuneet 1600-luvulta 

nykypäivään ja puvustajat sekä ompelijat käyttävät nykyaikaisia tekniikoita historiallisten 

asujen luomiseen.153 Kuitenkin usein miten historiallisten elokuvien puvut on tehty aikalainen 

yleisö mielessä muuntaen esitetyn aikakauden asuja aikalaiseen silmään sopivammaksi. 

Vaikka asuista yritettäisiin tehdä mahdollisimman historiallisesti tarkkoja, siltikin aikalaiset 

muotikäsitykset ja vaatteen moraalikäsitykset näkyvät lopputuloksessa.154 Elokuvan puvut 

mukailevat siis aina aikalaistaan muotikäsitystä. Kuitenkin elokuvan puvustus tukee aina 

kerrottavaa narratiivia ja se kertoo elokuvan hahmoista lisää sellaista ei kerrota 

suoranaisesti.155 

 

6.1 Queen Christina 

Queen Christinan juoni keskittyy Kristiinan ja fiktionaalisen Espanjan suurlähettilään 

suhteeseen, jonka takia Kristina päättää luopua Ruotsin Kruunusta. 1930-luvulla, jolloin tämä 

elokuva on tehty, historiallinen tarkkuus oli paljon mukautuvampaa aikakauden muotiin kuin 

nykyään. Adrian on kuitenkin ottanut monesta eri Kristiinan muotokuvasta inspiraatiota 

Kristiinan pukuihin. Heti elokuvan ensimmäisessä Kristiinan sisältävässä kohtauksessa, hänet 

on puettu Kristiinan muotokuvasta tuttuun asuun (kuva 15). Lapsi-Kristiina nähdään 

Bourdonin muotokuvan (kuva 13) mustassa ja valkeassa asussa. Tämä Bourdonin maalaama 

muotokuva on yksi tunnetuimmista kuvista Kristiinasta ja se on jopa Kristiinan Wikipedia 

sivulla ensimmäisenä. Adrian on siis halunnut antaa elokuvan Kristiinasta heti ensimmäiseksi 

 
153 Maeder 1988, 15. 
154 Maeder 1988, 13. 
155 Gaines 1990, 181. 
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tutun ja tunnistettavan version sen sijaan, että olisi pukenut lapsi-Kristiinan hänen lapsuuden 

muotokuvien asuihin, jotka ovat paljon vähemmän tunnistettavia.  

Elokuvassa aikuisen Kristiinan asut muistuttavat vähemmän tämän muotokuvia kuin lapsi 

Kristiinan. Aikuisen Kristiinan ensimmäinen asu (kuva 16) on housupuku, joka ei ole 

historiallisesti tarkan näköinen. Kyseinen housupuku nojaa Kristiinan muotokuvien tummaan 

värimaailmaan, mutta asu on kuitenkin enemmän innoittunut ajatuksesta Kristiina pitämässä 

housuja. Kyseinen kohtaus tapahtuu valtaistuinsalissa, kun Kristiina puhuu hallitukselleen ja 

Ruotsin kansan miehille. Kuitenkin todellisuudessa Kristiina pukeutui virallisiin tilaisuuksiin 

naisten hovipukuun.156 Aikuisen Kristiinan ensi esittäminen housupuvussa kertoo katsojalle 

Kristiinan maskuliinisuudesta sekä itsenäisyydestä. Kristiina esitetään vahavana 

naishallitsijana, kuka ei välitä liikoja muiden mielipiteistä. 

Queen Christina ilmestyi vuonna 1933, mikä oli sama vuosi kuin Haysin ohjeisto astui 

voimaan. Haysin ohjeisto oli moraalisäännöstö, joka määritteli mitä sai ja ei saanut olla 

Amerikkalaisissa elokuvissa, joita näytettäisiin ympäri maata. Haysin ohjeisto muun muassa 

kielsi eri rotujen väliset pariskunnat, seksuaalisen sisällön sekä homoseksuaalisuuden 

esittämisen elokuvissa.157 Vaikkakaan Queen Christinan pääjuoni ei keskity Kristiinan 

suhteeseen Ebba Sparren kanssa, sitä näytetään hyvin lyhyesti elokuvan alussa. Elokuva 

sisältää jopa Ebban158 ja Kristiinan välisen suudelman ja elokuva hyvin vahvasti vihjaa 

heidän suhteensa olevan enemmän kuin ystäviä.159 Kuitenkin heidän suhteensa loppuu jo 

elokuvan ensi metreillä, mutta vanhaksi Hollywood elokuvaksi siitä löytyy yllättävän paljon 

homoseksuaalisuuden esittämistä. 

Kohtauksissa, joissa nähdään Ebba ja Kristiina yhdessä, on heidät puvustettu hyvin tarkasti 

esittämään ”butch & femme” -lesbo pariskuntaa. Elokuvan Ebba on puettu historiallisesti 

yllättävän tarkkaan asuun, joka on hyvin feminiininen hänen meikkiänsä myöten. Ebban asut 

muistuttavat hieman hänen muotokuvansa asua. Kristiinan asu kohtauksissa Ebban kanssa on 

hyvin maskuliininen ja hänellä on housut sekä miesten takki päällä. Näiden kohtauksien asut 

(kuva 17) heijastelevat asuja Kristiinan ja Ebban vuoden 1653 muotokuvien (kuvat 13 & 14) 

dynamiikkaa. Nämä puvut muodostavat feminiininen ja maskuliinisen parin, joka löytyy 

 
156 Buckley 2004, 122. 
157 Horak 2016, 17. 
158 Tässä luvussa käytän Ebba Sparren etunimeä, sillä hän on molemmissa elokuvissa tunnettu nimellä Ebba. 
159 Queen Christina, 1933. Metro-Goldwyn-Mayer. 
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heidän muotokuvistaan. Tämä taas esittää stereotypiaa tyypillisestä lesbo pariskunnasta, joka 

vahvistaa elokuvan lesbo representaatiota.  

Elokuvassa Kristiinan asut ovat hyvin housuvoittoisia. Tämä johtuu hyvin todennäköisesti 

Greta Garbosta pääroolissa. Garbo oli tunnettu 1930-luvun Hollywoodissa housujen 

pitämisestä aikana, jolloin naisten ei ollut tyypillistä pukeutua housuihin. Hänestä myös oli 

liikkeellä paljon lesbo huhuja 1930-luvulla.160 Nämä kaikki ja Garbon ruotsalaisuus sekoittui 

ihmisten mielessä, mikä aiheutti, että Garboon ja oikeaan Kristiinaan liitetyt piirteet alkoivat 

mennä helposti sekaisin. Tämä on saattanut myös johtaa Kristiinan housuvoittoiseen 

puvustukseen. Adrian oli kuitenkin suunnitellut Garbolle asuja useampaan elokuvaan, eikä 

muissa nähdä tällä tavalla housuvoittoista puvustoa. Adrianin tyyli oli tunnettu yliampuvana 

ja liioittelevana historiallisissa puvuissaan.161  

Koko elokuvan aikana Kristiinan nähdään pitävän kruunua päässään vain kruunusta 

luopumiskohtauksen aikana.162 Tämä heijastelee Kristiinan muotokuvia, joissa hän nähdään 

erittäin harvoin kruunupäisenä. Kruunun puuttuminen niin useassa kohtauksessa kertoo 

katsojalle Kristiinan maanläheisyydestä, mikä näkyy myös elokuvan juonessa. Kruunusta 

luopumiskohtauksessa Kristiinalla (kuva 18) on päällään kruunaisviitta, joka muistuttaa hyvin 

paljon oikeaa kruunajaisviittaa, joka kuului Kristiinalle. Viitan alla hänellä on valkoinen 

puku, jossa on korkea kaulus ja koristeellinen vyö. Korkea kaulus tässä sekä muissa asuissa 

viittaa siihen, kuinka Kristiinan muotokuvissa hänet on usein esitetty hyvin vähän ihoa 

paljastavissa asuissa. Tämä koko asu viittaa Kristiinan kruunaispukuun ja siihen tietoon, jota 

siitä asusta on.  

Elokuvan viimeinen asu (kuva 19), jossa Kristiina nähdään, on myös tunnistettavissa 

Kristiinan muotokuvasta. Tällä kertaa asu muistuttaa Kristiinan ratsastajamuotokuvan asua 

(kuva 11). Tämä asu ei kuitenkaan ole suora kopio muotokuvan asusta. Tähän asti Kristiinan 

asut elokuvassa ovat olleet joko hyvin maskuliinisia housupukuja tai melko naisellisia 

mekkoja. Kuitenkin tämä asu yhdistää miesten yläosan hameeseen. Tämä asu muistuttaa 

oikean Kristiinan pukeutumista kaikista eniten. Kristiinalle oli hyvin tyypillistä yhdistää 

miesten yläosa hameen kanssa.163 Elokuvan viimeisin asu siis vastaa kaikista eniten oikean 

Kuningatar Kristiinan tyyliä, vaikkakin todellisuudessa oikea Kristiina oli pukeutunut täysin 

 
160 Horak 2016, 175. 
161 Maeder 1988, 81. 
162 Queen Christina, 1933. Metro-Goldwyn-Mayer. 
163 Buckley 2004, 74 & 427.  
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miesten vaatteisiin lähtiessään Ruotsista.164 Tämä muutos todellisen Kristiinan asuun on 

todennäköisesti tehty siksi, että Kristiina näyttäisi naisellisemmalta hänen espanjalaisen 

rakastajansa rinnalla. Oikea Kristiina muutti pukeutumistaan naisellisemmaksi hänen 

ollessaan rakastanut Azzolinoon.165 Elokuvassa Kristiinan pukeutuminen muuttui paljon 

feminiinisemmäksi tämän tavattua espanjalaisen rakastajansa, joten päätös pukea Kristiina 

hieman feminiinisempään versioon elokuvan alun Kristiinasta, auttaa katsojia huomaamaan 

tämän henkisen kasvun elokuvan aikana.  

Tyypilliseen 1930-luvun tapaan Queen Christinan asut eivät ole historiallisesti kovin tarkkoja 

ja niitä suunnitellessa on otettu paljon luovia vapauksia, varsinkin Kristiinan itsensä puvuissa. 

Kuitenkin monet elokuvan asut viittaavat Kristiinan hyvin tunnettuihin muotokuviin, 

varsinkin Bourdonin tekemiin. Elokuvan puvustuksessa on yhdistelty elementtejä Kristiinan 

muotokuvista sekä yleisistä häntä koskevista oletuksista. Visuaalinen yhteys historialliseen 

hahmoon auttaa yhdistämään hahmon todelliseen historialliseen henkilöön ja siksi puvustus 

on oivallinen keino luoda visuaalinen yhteys historiallisen henkilön ja näyttelijän välillä. 

 

Tyttökuningas 

Queen Christinan ja Tyttökuninkaan julkaisujen välissä oli 82 vuotta. Elokuvien maailma ja 

sosiaaliset normit olivat muuttuneet paljon 82 vuoden aikana. Puvustus elokuvissa oli 

kerennyt muuttumaan hyvin paljon ja historiallisesti paljon tarkempaan suuntaan. Kuitenkin 

yksi suurimmista eroista Queen Christinan ja Tyttökuninkaan välillä on Tyttökuninkaan 

keskittyminen Kristiinan ja Ebban suhteen. Myös Tyttökuningas sijoittuu Kristiinan 

hallitsijuuden aikaan kuten Queen Christinakin.166 

Tyttökuningas alkaa näyttämällä Kristiinasta lähikuvaa mustassa korkeakauluksisessa 

puvussa (kuva 20). Puvun kaulus on mustaa tylliä pitsikoristeilla, joka näyttää hyvin 

modernilta. Tämä pätkä näyttää Kristiinasta modernin version. Tämä lyhyt kohtaus on hyvin 

saman tapainen kuin elokuvan Marie Antoinette (2006) ensimmäinen kohtaus. Marie 

Antoinettessa Marie Antoinette näytetään nykyisen vallitsevan stereotypian kautta kakkujen 

keskellä tyllipukuun pukeutuneena.167 Molemmat elokuvat nojaavat modernisoituun ja 

 
164 Buckley 2004, 226. 
165 Buckley 2004, 267. 
166 Tyttökuningas, 2015. Marianna Films & Triptych Media. 
167 Marie Antoinette, 2006. Columbia Pictures, American Zoetrope & Pricel. 



39 

Charlotta Ruotanen 

stereotyyppiseen kuvaan elokuvan päähenkilöstä. Molemmat elokuvat pyrkivät näyttämään 

syvemmän näkökulman päähenkilöstään kuin stereotypia esittää. 

Elokuvan toinen kohtaus näyttää lapsi-Kristiinan hullaantuneen äitinsä kanssa.168 Tämän 

kohtauksen asut eivät ole kovin historiallisesti tarkkoja, mutta niissä näkyy selkeästi 1600-

luvun alkupuolen Ruotsalaisen muodin vaikutukset. Kristiinan asu on musta ja hänellä on 

valkoinen kaulus sekä valkoiset kalvosimet (kuva 21). Tämä mustavalkoinen väritys on 

tyypillistä 1600-luvun surupuvulle. Kuitenkin Kristiinalta puuttuu päähine tai huntu, joka 

täydentäisi surupuvun.169 Ilman päähinettä ja kiharat valloillaan, puku muistuttaa Bourdonin 

maalamasta Kristiinan muotokuvasta (kuva 13), joka antaa katsojalle tuttuuden tunnetta 

helpottaa nuoren Kristiinan tunnistamista. Samaan aikaan puvun väritys kutenkin muistuttaa 

surupuvusta ja Kristiinan kuolleesta isästä. 

Nuoresta Kristiinasta näytetään useita kohtauksia opiskelemassa ja pukeutumassa, heti kun 

hänet on noudettu äitinsä luota. Näissä kohtauksissa Kristiina on puettu miesten vaatteisiin ja 

elokuva antaa ymmärtää, että hänet on puettu miesten vaatteisiin miehisen koulutuksensa 

takia.170 Tämä taas vahvistaa ja nojaa käsitykseen, jonka mukaan Kristiinan miehinen 

koulutus teki hänestä sellaisen kuin hän on. Nämä miesten asut, joissa nuori Kristiina 

nähdään, koostuu historiallisesti melko tarkoista miesten yläosista, mutta alaosan housu- ja 

saapasyhdistelmät muistuttavat enemmän Kristiinan asuja Queen Christinasta.  

Tyttökuninkaassa näytetään myös Kristiinan kruunajaiset ja hänen kruunajaispukunsa.171 

Tämä kruunajaispuku on 1600-luvun puolivälin muodin mukainen valkoinen mekko, jonka 

kanssa Kristiinalla on violetti samettista tehty kruunajaisviitta (kuva 22). Tämä leninki 

kruunajaisviitan alla muistuttaa valkeaa pukua Wuchtersin maalaamasta Kristiinan 

muotokuvasta (kuva 4). Kyseinen muotokuva on vuodelta 1661, mikä on tehty 11 vuotta 

Kristiinan kruunajaisten jälkeen. Muotokuvassa Kristiina on kuvattu valkoisessa aikakauden 

muodikkaassa puvussa, jossa on hihoissa siniset nauhat koristeina sekä safiiri. Muotokuvassa 

Kristiinalla on myös helmet kaulassa sekä korvakoruina. Elokuvan Kristiinalla on 

kruunajaisissaan helmet kaulassa, jotka muistuttavat hyvin paljon muotokuvasta. Ainoa ero 

elokuvan Kristiinan kruunajaisasun välillä ja Wuchtresin muotokuvan asun välillä on puvun 

siniset koristukset. On siis selkeää, että puvustaja on halunnut inspiroitua Kristiinan 

 
168 Tyttökuningas, 2015. Marianna Films & Triptych Media. 
169 Pylkkänen 1970, 270-271. 
170 Tyttökuningas, 2015. Marianna Films & Triptych Media. 
171 Tyttökuningas, 2015. Marianna Films & Triptych Media. 
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muotokuvan asusta kruunajaispuvuksi, sillä Kristiinan kruunajaispuku ei ole säilynyt eikä 

siitä ole muotokuvaa. Valkea kruunajaispuku kuvaa Kristiinan nuoruutta ja neitseellisyyttä 

kun taas violetti kruunajaisviitta kertoo Kristiinan syntymäoikeudesta Ruotsin kruunuun. 

Elokuvassa kruunajaisten jälkeisellä päivällisellä Kristiinalla on päällään musta yläosa, jossa 

on hyvin antava pääntie, jota koristaa valkoinen röyhelö (kuva 23). Puvun hihat ovat valkeat 

ja ne ovat aseteltu puhveille solmituilla nauhoilla. Asun hame on myös vaalea ja asun musta 

valkoisuus muistuttaa taas katsojia Bourdonin maalaamasta Kristiinan muotokuvasta (kuva 

13). Kuitenkin asun hiuskoristeet ovat tunnistetavissa Kristiinan toisesta muotokuvasta. 

Takaraivolla Kristiinalla on helmikoristeinen kruunu, joka on suoraan Elbfasin maalaamasta 

Kristiinan lapsuuden muotokuvasta (kuva 6). Asun täydentää nelikulmainen koru, joka on 

Kristiinan hiusrajassa, sekä muotokuvassa että elokuvassa. Kristiinan hyvin mustavalkoiset 

puvut Tyttökuninkaassa kertovat Kristiinan tavasta nähdä asiat mustavalkoisella tavalla, 

jolloin asiat ovat joko toisessa ääri päässä tai toissa.  

Elokuvassa Kristiina kohtaa Ebban ensimmäistä kertaa kruunajaisten jälkeisellä illallisella.172 

Ebballa on päällään tässä kohtauksessa sininen puku (kuva 24), joka on selkeästi 

inspiroitunut Ebba Sparren muotokuvasta (kuva 14). Puku ei ole kuitenkaan tarkka kopio, 

sillä elokuvassa nähdään myöhemmin vielä puku, joka on melko tarkka kopio muotokuvan 

puvusta (kuva 25). Molemmat sekä Ebba että Kristiina ovat hyvin tunnistettavissa tässä 

kohtauksessa, jos on nähnyt molempien historiallisten henkilöiden muotokuvia. Asut eivät 

kuitenkaan ole täysiä kopioita muotokuvien pohjalta vaan ne ovat inspiroituneita, jotta 

puvustaja on voinut jatkaa hahmon kehittämistä. Ebban puvun pääntie on paljon 

konservatiivisempi elokuvassa kuin muotokuvassa. Kristiina ei ole taas muotokuvissaan 

nähty kovinkaan avonaisissa asuissa. Heidän pukujensa paljastavuus on vaihdettu keskenään 

puvustajan toimesta, jotta katsoja ymmärtää, että Kristiina on aloitteellisempi ja Ebba 

kainompi. Jo pienellä muutoksella puvustaja on onnistunut kertomaan enemmän hahmoista, 

jota emme vielä tiedä. Tätä ilmiötä kutsutaan Gainesin mukaan pukujuoneksi173.174 

Tyttökuninkaassa on myös melko tarkka kopio Bourdonin tekemästä Kristiinan muotokuvan 

(kuva 13) asusta, vaikkakin monet asut elokuvassa ovat joko väreiltään tai muutenkin 

inspiroituneet kyseisestä muotokuvasta. Kohtauksessa tapahtuu Descartesin tekemä 

 
172 Tyttökuningas, 2015. Marianna Films & Triptych Media. 
173 Costume plot 
174 Gaines 1990, 181. 
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ruumiinavaus näytös, jota on katsomassa hovin miehiä ja Kristiina. Kristiina on kohtauksen 

ainoa nainen ja mustavalkoisen asunsa (kuva 26) avulla hän ei erotu liikaa miesten 

joukosta.175 Muotokuvan asu on erittäin androgyyninen aikakaudelleen, joten Kristiinaa ei 

erota kovinkaan helposti naiseksi kohtauksessa joka kuvaa toimintaa mihin normaalisti 1600-

luvun naisilla ei ollut asiaa.  

Tyttökuninkaan lopussa nähdään kohtaus, jossa Kristiina luopuu kruunusta. Tässä 

kohtauksessa Kristiina on pukeutunut valkoiseen pukuun ja kruunajaisviittaansa (kuva 27). 

Kuitenkin tämän valkoisen takin alta paljastuu musta valkoinen housupuku Kristiinan 

riisuessaan kulta valkoisen takin (kuva 28).176 Tämä musta valkoinen asu taas viittaa 

Bourdonin maalaamaan muotokuvaan sekä stereotypiaan Kristiinasta housuissa. Asun 

mustavalkoisuus on tullut Kristiinan tavaramerkiksi Tyttökuninkaassa, joten asu istuu hyvin 

hahmolle. Kristiinan hiukset ovat leikattu lyhyiksi kohtauksessa ja ne muistuttavat Albert 

Lynchin maalaaman Jeanne d’Arcista (kuva 29) hiuksia, mikä sopii kohtaukseen hyvin sillä 

Kristiina tässä elokuvassa kokee jättävänsä Ruotsin uskonnon marttyyrina. Todellisuudessa 

Kristiina leikkasin hiuksensa ja vaihtoi miesten vaatteisiin vasta kruunusta luopumisen 

jälkeen juuri ennen lähtöään Ruotsista.177 Kuitenkin kohtauksesta tulee vaikuttavampi, kun 

Kristiinan muodonmuutos tapahtuu yleisön edessä elokuvassa.  

Kummassakin elokuvassa Queen Christinassa sekä Tyttökuninkaassa elokuvan alkuosassa on 

paljon hyvin tunnistettavia pukuja Kristiinan muotokuvista ja huhuista. Kuitenkin 

molemmissa elokuvissa keskiosassa on pukuja, jotka perustuvat puvustajan mielikuvitukseen 

Kristiinasta. Ja taas elokuvan lopussa on pukuja, jotka ovat selvästi inspiroituneet Kristiinan 

muotokuvista. Tämä kertoo siitä, kuinka katsojan täytyy heti elokuvan alussa pystyä helposti 

tunnistamaan Kristiina ja tätä tunnistettavuutta auttaa elokuvan puvustus. Kuitenkin elokuvan 

keskiosassa puvustajat pystyvät käyttämään luovuuttaan, sillä katsojat tunnistavat näyttelijän 

jo Kristiinaksi. Elokuvan viimeiset puvut jättävät mielikuvan historiallisesti tarkasta 

elokuvasta, kun puvut muistuttavat muotokuvista tuttuja asuja. 

Tyttökuninkaassa on käytetty Kristiinan maskuliinista pukeutumista hyvin eri tavalla kuin 

Queen Christinassa. Queen Christinassa Kristiinan maskuliininen pukeutuminen liittyy 

hänen seksuaaliseen suuntautumiseen, kun taas Tyttökuninkaassa se liitetään maskuliinisiin 

 
175 Tyttökuningas, 2015. Marianna Films & Triptych Media. 
176 Tyttökuningas, 2015. Marianna Films & Triptych Media. 
177 Buckley 2004, 226. 
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mielenkiinnon kohteisiin kuten opiskeluun, miekkailuun sekä ratsastamiseen. Tyttökuninkaan 

puvustus on myös historiallisesti tarkka esittäessään Kristiinan virallisissa hovin 

tilaisuuksissa feminiinisessä hovipuvussa.178 

 

7. Yhteenveto 

Muotokuvat 1600-luvulla ovat olleet yksi tavoista näyttää itsestään idealisoitua kuvaa. 

Tavallaan 1600-luvun muotokuvat voidaan nähdä nykypäivän sosiaaliseen mediaan 

julkaistuina kuvina. Muotokuvat olivat harvoin täysin yksityisiä vaan ne olivat esillä, jotta 

ihmiset pystyivät näkemään niitä. Muotokuvat eivät kuvanneet todellisuutta vaan kuvan 

henkilö oli kuvattu aikakaudelle ideaalisella tavalla riippuen siitä, mitä piirteitä ja asioita 

kuvattavasta haluttiin korostaa.179 Hyvin samaan tapaan nykypäivänä kuvia muokataan ajan 

kauneusihanteita enemmän muistuttaviksi.  

Vaatetus on ollut hyvin pitkään itseilmaisun yksi tärkeimmistä välineistä. Vaatteet ja 

pukeutuminen kertovat ihmisestä jo ennen kuin henkilö on kerennyt sanoa yhtään mitään. 

Vaatteita onkin käytetty itseilmaisun keinona muotokuvissa. Yhteiskuntamme käsittää 

sukupuolille erilaiset pukeutumisen normit. Tämä ilmiö pukeutumisen ja sukupuoli-

identiteetin yhteydestä on ollut yhteiskunnassamme jo tuhansia vuosia, mutta kuitenkin aina 

muuttuen. Jo pelkästään katsomalla muotokuvana, on helppoa todeta kuvassa esiintyvän 

henkilön sukupuoli.  

Kuningatar Kristiina kuitenkin rikkoi näitä sukupuolisen pukeutumisen normeja omassa 

pukeutumisessaan. Kristiinalla oli haastava suhde omaan sukupuoli ja seksuaali-

identiteettiinsä, joka näkyi hänen normeja rikkovassa pukeutumisessaan. Tämä 

sukupuolinormeja rikkova pukeutuminen näkyy hyvin hänen muotokuvissaan. Kristiina on 

loistava esimerkki, miten jopa 1600-luvulla pukeutumista on voitu käyttää itseilmaisuna.  

Kristiinan muotokuvat ja vaatetus niissä kertovat hänen tarinaansa. Nuoren hallitsijan 

muotokuvat ovat hyvin virallisen näköisiä ja on selkeää, että Kristiina haluttiin esittää niissä 

nuorena ruotsalaisella tavalla muodikkaana kuningattarena. On selkää lapsihallitsijan 

muotokuvasta, että Ruotsi oli kaukana pohjoisessa eristyksissä muusta Euroopasta, jossa 

muoti oli jo muuttunut. Kuitenkin nuori Kristiina rakasti eurooppalaista korkeakulttuuria ja 

 
178 Buckley 2004, 122. 
179 Ribeiro 2011, 27-28. 
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todennäköisesti osittain hänen ansiostaan Ruotsin hovista tuli hieman enemmän 

eurooppalaisen muodikas. Tämä näkyy hyvin David Beckin maalaamissa muotokuvissa 

Kristiinasta (kuvat 9 & 10), jotka olivat melkein edelläkävijöitä 1600-luvun loppupuolen 

tyypilliselle muotokuvalle. Näissä muotokuvissa tyypillisesti naisilla ei ollut päällään 

aikakautensa muodikasta hovipukua vaan runsaasti laskostettu yksinkertainen puku, jonka 

tarkoitus oli olla klassisen ajaton. 

Kristiinan hallituskauden loppua kohti hänen pukeutumisensa muotokuvissa alkoi muuttua 

normeja rikkovampaan suuntaan. Buordonin maalaamissa muotokuvissa (kuvat 11 & 13) 

Kristiinan pukeutuminen sekoiti sekä miesten että naisten vaatteita. Näistä muotokuvista 

huomaa kuinka Kristina alkaa olla vapautuneempi oman identiteettinsä suhteen ja selkeästi 

kokeilee sekä tutkii pukeutumisen avulla omaa identiteettiään suuntana vapaus.  

Luovuttuaan Ruotsin kruunusta Kristiina maalautti kaksi antiikin mytologian teemaista 

muotokuvaa itsestään. Van Egmont maalasi Kristiinan Dianana (kuva 1) ja Minervana (kuva 

2). Kristiina Dianana edustaa hänen feminiinisempää puoltaan ja rakkauttaan naisiin, kun taas 

Kristiina Minervana edustaa hänen maskuliinisempaa puoltaan peruukissa ja haarniskassa. 

Vaikkakin Kristiina pukeutui hyvin maskuliinisesti suurimman osan elämästään, hän osasi 

käyttää feminiinistä pukeutumista omaksi hyödykseen. Kristiina nähtiin muun muassa 

pukeutumassa feminiinisesti kardinaali Azzolinon lähettyvillä sekä Wuchters maalasi 

Kristiinasta muotokuvan valkoisessa naisellisen muodikkaassa mekossa (kuva 4) tämän 

yrittäessään päästä takaisin Ruotsin hallitsijaksi.  

Kirjallisten lähteiden perusteella Heimbachin maalaama muotokuva Kristiinasta (kuva 5) on 

kaikkein lähimpänä todellisuutta, miten Kristiina pukeutui elämänsä aikana. Tässä 

muotokuvassa Kristiinalla on täysin miestenvaatteet ja muotokuvassa ei ole lähes mitään 

feminiinistä. Maskuliininen tapana pukeutua oli Kristiinalle itseilmaisua hänen 

seksuaalisuudelleen ja sukupuoli identiteetilleen. Hän käytti maskuliinista pukeutumista 

tehdäkseen eroa itsensä ja muiden naisten välille, mutta myös käytti pukeutumista hyväkseen 

houkuttelemalla mahdollisia romanttisia partnereita ja vaihdelleen pukeutumistyyliään 

riippuen siitä kumpaa sukupuolta hän yritti viehättää.  

Kuningatar Kristiinan tarina on nostettu uudelleen esille elokuvissa. Sekä Queen Christina 

että Tyttökuningas kuvaavat Kristiinan hallituskautta Ruotsissa. Vaikkakin elokuvien 

Kristiinat ovat hyvin erilaiset toisistaan, molemmat elokuvat ovat ottaneet Kristiinan 

pukeutumiseen inspiraatiota Kristiinan muotokuvista sekä yleisestä ajatuksesta housuja 
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käyttävästä kuningattaresta. Tyttökuningas on onnistunut elokuvan puvustuksessa hieman 

historiallisesti tarkemmin kuin Queen Christina. Molempien elokuvien kuvaukset vahvistavat 

ajatusta miesten vaatteita käyttävästä queerista kuningattaresta.  

Katsottaessa kuningatar Kristiinan muotokuvia, osassa muotokuvista on selkeämmin 

nähtävissä Kristiinan queer identiteetti kuin toisissa. Menneisyydessä queer identiteetit ovat 

usein miten jouduttu pitämään piilossa ja yksityisenä, kuitenkin Kristiina on pystynyt 

asemansa takia esittämään omaa queer identiteettiään pukeutumisen kautta. Koska Kristiinan 

mieleinen pukeutuminen ei ollut normien mukaista, sitä ei ole ikuistettu muotokuvien kautta 

kovinkaan paljon. Kuitenkin Heimbachin maalaama muotokuva on todiste Kristiinan 

todellisesta androgyynisestä ja skandaalisesta tyylistä, joka on sidoksissa hänen queer 

identiteettiinsä. 
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