
Bilder av Kristina  

 

 

”Bilder av Kristina” visades i Livrustkammaren 2013. Senast en stor utställning 
om drottning Kristina gjordes i Sverige var 1966, men sedan dess har nya 
forskningsrön framkommit, och perspektiven förändrats mot ett tydligare 
internationellt och genus- och queerperspektiv. 

 

 

 

En normkritisk metod har därför genomsyrat utställningsarbetet och Kristina 
som normbrytare har lyfts fram.  

Ett 30-tal nationella och internationella samarbeten resulterade i extraordinära 
föremål och berättelser. T ex Vatikanbiblioteket som lånade ut manuskript ur 
drottning Kristinas handskriftssamling.  



 
Mångfald och jämställdhet var ledord. Bland målgrupperna fanns hbtq personer. 
Delar av utställningen visades i Article One, The Unstraight Museums utställning 
kring mänskliga rättigheter i Alabanien. 

 

 

Dramaturgin består av 12 nedslag som representerar en specifik bild av 
drottningen. Få historiska personer har varit/är så kontroversiella som Kristina. 
En anledning till de motstridiga bilderna och det stora intresset för Kristina är de 
okonventionella livsval hon gjorde. Kristina bröt mot normer, som regent, kvinna 
och människa.  

Bilderna är både samtida och aktuella, t ex: 

 

Kung Kristina 

En kvinna på tronen var komplext då hon var underordnad mannen. Tesen om 
drottningens två kroppar – en politisk manlig, en individuell kvinnlig, löste 
problemet. Kristina kröntes till kung. 

 

 



Konvertiten 

Kristina abdikerade och konverterade till katolicismen, vilket chockade Europa 
och har präglat vår bild än idag. Det sågs som en skymf mot faderns arv och mot 
alla protestanter – men blev till en stor triumf för påven.  

 

 

En Queer Queen 

Kristinas biologiska och sociala kön har intresserat och tolkats av många. Att hon 
klädde sig som en man, var frispråkig och ogift passade inte in på 
förväntningarna på en kvinna. Detta har gjort henne till ikon bland lesbiska och 
transpersoner.  

 

 



Dödens Majestät  

Så sent som 1965 öppnandes Kristinas grav och kvarlevorna undersöktes. Var 
hon en ”normal” kvinna eller hermafrodit? Hon blottas och fotograferas.  

 

 

 

Gestaltning och grafiska formgivning följde dramaturgin. Nedslagen var inte en 
lång berättelse, utan ett pärlband av kontrasterande bilder.  

 

 

Utställningstexterna lyfter fram Kristina själv, inte männen omkring henne. 



Kristinas ansikte var ständigt närvarande. Ett genomgående tema var begreppet 
”bilder” och ”speglingar”. Färgerna var svart och vitt (som i klassiska Kristina-
porträtt) med inslag av kulör.  

 

 

 

 

I utställningspedagogik och tillämpad pedagogik belystes den heterosexuella 
normen, föreställningen om de två könen: man och kvinna, med diametralt 
motsatta egenskaper.  

”Normfångaren”: en app där besökaren själv eller tillsammans med andra kunde 
ringa in dagens normer och därmed tvingas reflektera över sina egna 
värderingar. 

 



  

”The Mirror of Thruth”: en ljudinstallation där besökaren framför en spegel fick 
gestalta kropp och norm på 1600-talet. 

 

 

Skolprogram utarbetades, visningar, diskussioner och föredrag. 
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