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Sammanfattning/Abstract

The Folk Tale Princess – A good role model even for today.
“Prince Hat Under Ground” through illustrations of Elsa Beskow
The text discusses the folk-tale princess as a good role model for both children and adults,
from a feminist debate concerning this issue. Also an iconographic study, it compares women
in folk-tale illustrations with women represented in fin-de-Siècle art concentrating on the
Great mother goddess and the femme fatale, finding similarities between folk-tale illustrations
and other art. Besides that, the text look at the interest for Swedish folk-tales in the 1890´s,
the connection between women as illustrators of children’s books and ideas about nature and
womanhood that might have had influence on the Swedish artist Elsa Beskow at the time.
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Introduktion
I Svenska folksagor 1 som utgavs först gången år 1899 finns en lång saga som heter ”Prins
Hatt under jorden” och är illustrerad av Elsa Beskow. Sagan handlar om en prinsessa vars
make, Prins Hatt, är förtrollad av en häxa, vilken själv har tänkt sig att få prinsen till make.
Illustrationerna till ”Prins hatt under jorden” är svartvita, och påminner ibland om träsnitt eller
har drag som närmast får mig att tänka på Aubrey Beardsley. Beardsley var en brittisk
konstnär var verksam under 1890-talet, stilen som han arbetade i är Art Nouveau och han
brukar räknas till dekadenterna, två konstriktingar vid tiden som reagerade mot samhället och
industrialiseringen. Art Nouveau betyder ”den nya konsten”, och är den franska benämningen
på jugendstilen.1 Aubrey Beardsley gjorde svartvita tuschteckningar som starkt påverkade den
samtida affisch- och bokkonsten. Bland annat tecknade han för tidskriften The Studio som
Elsa Beskow kom i kontakt med.2 Beardsley skapade bilder som kanske inte riktigt skulle
beskrivas som barnkammarvänliga. I hans bildvärld möter betraktaren en blandning av femme
fatales, enorma fallosar, homoerotism och sado-masochism. När det gäller ”Prins Hatt under
jorden” är det i synnerhet i två bilder jag kommer att tänka på Beardsley. En bild där
prinsessan befinner sig hos en gammal trollkäring, och bolmande rök ur käringens kittel
virvlar upp mot en mörk bakgrund, påminner mig om mönster jag sett i några av Beardsleys
illustrationer. En annan bild visar den onda häxan, en mörk kvinna med pondus iklädd en
dräkt med ett vegetativt mönster på kjolen, som för mig liknar de femme fatales Beardsley
tecknade. Jag fick höra att bilderna i Prins Hatt under jorden skulle vara typiska för Beskows
tidiga illustrationer, och blev nyfiken på bilderna eftersom de inte är vad jag i första hand
brukar förknippa med Beskow.
Sen tycker jag att sagan i sig är intressant, då den uppvisar en rad olika kvinnogestalter.
Det är kvinnor som för handlingen framåt, medan Prins Hatt själv är en väldigt passiv
mansgestalt. Varför väcker detta mitt intresse? Jag har ibland fått höra att sagoprinsessor inte
är några positiva förebilder för små flickor, men det är en kritik jag aldrig förstått. Särskilt
brukar jag dra mig till minnes denna så vitt jag vet väl kända folksaga, där man knappast
borde kunna ha kritiska synpunkter på prinsessans handlingsförmåga. En artikel från
Aftonbladet (2005) talar exempelvis om att det vanliga i barnböcker liksom klassiska sagor är
att pojkar/män har aktiva roller medan flickor/kvinnor är passiva. Vilket dock förutsätter en
överenskommelse om att den aktiva rollen är något eftersträvansvärt, medan passivitet är
1
2

Nationalencyklopedin 1, ”art nouveau”, osignerad ,1989, 586.
Nationalencyklopedin 2, ”Beardsley, Aubrey”, osignerad, 1990, 347.
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något uteslutande negativt. Inte desto mindre blir ”Prins Hatt under jorden” intressant för att
den inte bara handlar om kvinnlig aktivitet, utan också tillåter manlig passivitet. Ett annat
exempel vad gäller prinsessgestaltningen är att när jag läser Margaretha Rossholms
beskrivning av sagoprinsessan som enligt henne är sagans främsta idealgestalt på 1890-talet,
beskrivs prinsessan bland annat som vek och fördrömd. Hennes uppgift liknar den samtida
konstens konvalescent som var en blek, sjuk och ibland rentav döende uppenbarelse vilken vi
ska få anledning att återkomma till; att ge upp det fysiska livet och träda in i ett andligt
tillstånd. Jag ska inte säga att det inte ligger något i detta påstående, men jag har väldigt svårt
att känna igen denna veka prinsessa i den vi möter i ”Prins Hatt under jorden”.
Syfte
Mitt syfte är att undersöka hypotesen att folksagans prinsessa är en bra men missförstådd
förebild. Detta utreder jag genom det kvinnoideal som lyfts fram i prinsessgestalten i Elsa
Beskows illustrationer till ”Prins Hatt under jorden”. Vad jag delvis har för avsikt att göra är
att se om man i illustrationerna till ”Prins Hatt under jorden” kan spåra samtida idéer kring
kvinnlighet och undersöka om de är representativa för dessa. Med andra ord har jag för avsikt
att göra en ikonografisk undersökning av ett urval av de i sagan förekommande
kvinnogestalterna. Att andra har sysselsatt sig med liknande frågor visar sig i en rad texter.
Dock har jag inte hittat någon som sätter dessa idéer i just Beskows illustrationer i direkt
samband med vad som försiggår i den samtida konsten, förutom de rent stilmässiga dragen i
den jugendstil Beskow använde sig av.
Forskningsläge
På 1970-talet fördes en feministisk debatt i USA om sagoprinsessan. Kritiken har sett olika ut,
bland annat har man hävdat både prinsessan som bra och dålig förebild vad gäller
kvinnorollerna i sagorna. Alison Lurie skrev 1970 artikeln ”Fairy Tale Liberation”, där hon
menade att folksagorna förberedde barn på vuxenlivet och kvinnor på frigörelse, samt
hävdade att man i de europeiska folksagorna kunde finna rester av kunskap från ett
förhistoriskt, matriarkalt samhälle.
I Sagan i Nordisk sekelskiftskonst. En motivhistorisk och ideologisk undersökning
(1974) där Margaretha Rossholm skriver om sagoprinsessan som sagans idealgestalt på 1890talet. Prinsessan beskrivs här som bortvänd från verkligheten och jämförs framförallt med
konvalescenten i den samtida konsten. Jag har dock noterat att det inte görs någon skillnad på
folk- och konstsagor i sammanhanget. Vad som nämns är sagonoveller, det vill säga
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konstsagor, men det framgår inte helt om det är just prinsessan i den författade sagans
illustrationer som kritiken gäller eller sagoprinsessor i allmänhet. Det finns uppenbarligen en
lucka att fylla här, då jag tycker mig se en helt annan prinsessgestalt i flertalet
sagoillustrationer från samma tid.
Ulla Bergstrand gör i Från Prins Hatt till Gulliver. En stilhistorisk och textrelaterad
analys av illustrationerna i Barnbiblioteket Saga volym 1-10 åren 1899-1902 (1974)
stilmässiga jämförelser med till exempel tysk jugendstil. Hon analyserar vidare det
känslomässigt laddade innehållet och upplevelsen av illustrationerna till ”Prins Hatt under
jorden”. Här finns dock ett citat om en av illustrationerna som jag tycker är intressant i
sammanhanget, som pekar på att prinsessan uppför sig som flickor bör, även om vems åsikt
som förs fram är oklart:
”Sömmande silke på knä” beskriver hur kungadöttrarna sitter hemma och syr
hela dagen medan kungen är på marknad, en hemtrevnadsbild med ljus och
glad stämning. Den snälla, blonda prinsessan sitter lite för sig själv och deltar
inte i systrarnas pladder. (”Så skulle flickor vara”!)3
Barbro Werkmäster skriver förvisso inte om Elsa Beskow, men tar i ”Barnkammarens
konstnärer” (1975) om villkoren kring de svenska bilderböckerna för barn, med tonvikt på de
kvinnliga konstnärerna/illustratörerna som var samtida med Beskow. Hon berör
illustrationskonstens låga status och kopplingen mellan kvinnor och barn, inte bara i
modersrollen utan även i yrkeslivet, som anledningar till varför barnboksillustrationer var
något som sysselsatte de kvinnliga konstnärerna i sammanhanget. Men hon tar också upp
faktorer som klass, ekonomiska och utrymmesmässiga skäl samt teknik, som alla hade en del i
hur arbetet för de kvinnliga konstnärerna såg ut.
Hans-Olof Boström skriver i ”Kvinnoskildringar i sekelskiftets nordiska måleri” (1986)
att det bedrivits en del konsthistorisk forskning om kvinnliga konstnärer under förra
sekelskiftet, men menar att inte så mycket då ännu hade rört kvinnouppfattningen i konsten. I
essän vill Boström visa hur manlig och kvinnlig egenart skildrades i måleriet, och hur detta
under 1890-talet blir tydligt framträdande med samhörigheten mellan mor och barn samt
moderns rent biologiska funktioner.

3

Bergstrand 1982,58.
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Kopplingar till idéer om kvinnlighet har gjorts av Stina Hammar, som i Solägget :
fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst (2002) tar upp idéerna om moderskapet och
kvinnorollen i Beskows arbete. I ”Ett nätverk av kvinnor”, Vår barndoms bildskatt (2002),
skriver Ying Toijer-Nilsson om den förtäckta feminismen i Beskows egna bilderböcker och
hur hon där förverkligar Ellen Keys tankar. Själv har jag inte för avsikt att ägna mig åt
Beskows övriga illustrationer i den stora mängden egna barnböcker hon gjorde. Det är
hjältinnan i folksagan som jag intresserar mig för, och i det här fallet i form av Beskows
tolkning av prinsessgestalten.
I Fairy Tales and Feminism. New Approaches. (2004) skriver Donald Haase en slags
sammanfattning av den feministiska debatt och forskning som bedrivits från 1970 till dess att
boken skrevs. I samma antologi skriver Elizabeth Wanning Harries om ”den stora
feministsagodebatten”.
Material
Bildmaterialet är i första hand Beskows illustrationer till ”Prins Hatt under jorden” i Svenska
folksagor 1 (1930) som utgavs första gången 1899. Jag har medvetet valt ut bilderna till denna
saga, även om Beskow har illustrerat tre av fyra sagor i boken, eftersom jag är intresserad av
de olika kvinnobilderna i den. I det här fallet är det mängden kvinnogestalter, förutom själva
prinsessan, som gör illustrationerna till en bra grund för en analys av kvinnlighet. Däremot
har jag gjort ett urval för kunna fördjupa diskussionen och följa upp speciella teman. De
osignerade illustrationerna kommer jag inte ta med, då de inte är gjorda av Elsa Beskow utan
av hennes make. Sagan i sig kommer enbart användas för bildförståelse. I övrigt kommer jag
att använda samtida exempel ur konsten i jämförande syfte, men också andra typiska
prinsessbilder ur Sagabibliotetket, vilka kommer jämföras med prinsessan i Margaretha
Rossholm, Sagan i Nordisk sekelskiftskonst. En motivhistorisk och ideologisk undersökning
(1974).
Information om Beskow och hennes illustrationsarbete har jag hittat i följande böcker
som blir aktuella för den här uppsatsen: Stina Hammar, Elsa Beskow. En biografi (1958), och
Solägget. Fantasi och verklighet i Elsa Beskows konst (2002). När det gäller Beskows
inspiration från Walter Crane går jag till dennes Floras Feast. A Fairy´s Festival of Flowers
(2002). Jag kommer dock inte använda mig av Ottilia Adelborgs illustrationer, eftersom
bland annat Hammar pekar på vikten av Cranes verk för Beskows arbete, trots att Beskow
själv uppgav Adelborg som inspirationskälla.
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Jag kommer inte att skriva en biografi över Beskows liv, utom i de fall det kan vara av
intresse att dra paralleller kring omständigheterna runt Beskows arbete och rådande
kvinnoideal. Jag kommer med anledning av att Hans-Olof Boström pekar på vikten av Ellen
Key, Missbrukad kvinnokraft och Kvinnopsykologi som båda utkom år 1896 i sammanhanget
med kvinnan i den samtida konsten använda mig av dessa skrifter. Andra texter av Ellen Key,
som Barnens århundrade (1900) vilken Hammar tar upp, har jag valt bort eftersom tonvikten
ligger på framställningar av kvinnor i konsten.
För de olika vanliga kvinnotyperna i den samtida konsten kommer jag att använda Bram
Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture (1986) till
såväl text- som jämförande bildmaterial samt Hans-Olof Boström, ”Kvinnoskildringar i
sekelskiftets nordiska måleri” (1986), för betydelsen av modern i konsten under 1890-talet.
När det gäller de kvinnliga konstnärer som illustrerade barnböcker vänder jag mig till Barbro
Werkmäster, ”Barnkammarens konstnärer” (1975).
Fritjuv Berg, Svenska folksagor 1 (1930) och Ulla Bergstrand, Från Prins Hatt till
Gulliver. En stilhistorisk och textrelaterad analys av illustrationerna i Barnbiblioteket Saga
volym 1-10 åren 1899-1902 (1982) har använts för en bakgrund av folksagoutgivningen.
Metod
Jag kommer att granska några av kvinnogestalterna i Elsa Beskows illustrationer för att
identifiera kvinnotyperna. Sedan ska jag jämföra dessa med andra konstnärliga
framställningar av kvinnor och kvinnlighet från samma tid. Jag kommer alltså sätta in
Beskows illustrationer i ett sammanhang som belyser varför de tillkom vid just denna tid och
ser ut som de gör, för att sätta dem i samband med det sena 1800-talets kvinnoideal som det
ser ut i den samtida konsten. Jämförelserna utgör sedan grunden för min undersökning om vi i
sagoprinsessan kan hitta ett positivt kvinnoideal, som faktiskt kan fungera än idag.
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Avhandling
Bakgrunden kring illustrationerna och Svenska folksagor
Idéerna kring Svenska folksagor
Sagorna i Svenska folksagor valdes ut av Fritjuv Berg, en folkskollärare som ansåg att sagor
var den ”bästa barnläsningen”.4 Han inte bara valde ut sagorna och moderniserade språket,
utan passade även på att bearbeta, censurera och rentav skriva om dem ibland. I förordet till
Svenska folksagor kan vi dock läsa att det var två forskare som under 1800-talet gjort
omarbetningarna:
En del av de sagor, som sålunda insamlades, fogade de sedan ihop och klädde i
andra ord, så att berättelserna fingo ett sådant sammanhang och en sådan
språklig gestalt, som de båda samlarna ansågo att gamla folksagor rätteligen
borde ha.5
Om de nu valdes ut så noggrant, och delvis skrevs om, blir det än mer intressant att notera hur
kvinnorna framställs, då illustrationerna samtidigt återger vad som sker i texten. Men också
eftersom jag anser att illustrationerna innehåller så mycket mer av konstnärens egna
värderingar än bara utgör en komplettering av texten.
Namnet ”Saga” togs från den fornnordiska vishetsgudinnan som även kunde se in i
framtiden. Man ville skilja ut folksagorna från konstsagorna, vilket kan låta lite märkligt med
tanke på att de skrevs om av Berg. Samtidigt anspelar namnvalet på 1890-talets
nationalromantik.6 En önskan att stärka en nationell identitet kan naturligtvis spåras i idén att
ge ut en samling som Svenska folksagor. Men det finns även andra aspekter att titta på.
Utgivningen av folksagorna bör ses som ett försök att bevara något av det svenska
bondesamhälle som var på upphällningen, en farhåga som hade att göra med
industrialiseringen och det moderna samhället. Man använde sig av det vilda, orörda
landskapet, vilket också sattes i samband med den nationella identiteten. Naturens skapande
krafter var hotade av det moderna samhället, och såväl naturmytiska väsenden och
bondebefolkning (vilka fick samma egenskaper som man tillskrev äldre mytologiska gestalter,

4

Bergstrand 1982, 42.
Berg 1930, 5.
6
Bergstrand 1982, 15.
5
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det vill säga hälsa, ungdom och livskraft) idealiserades. Man satte bondesamhället i motsatt
förhållande till industrialismen, kommersialismen och de nya, snabba kommunikationerna.7
Men antiindustrialism och tillbakablickande var vid tiden i konstnärliga strömningar som
engelska Arts & Craftsrörelsen, vars idéer spreds genom exempelvis tidskriften The Studio.8
Här kom svenska konstnärer som Elsa Beskow i kontakt med konst och idéer från rörelsen.9
Idén om hur ett förindustriellt samhälle kunde te sig finns exempel på i inledningen till
Svenska folksagor, där man kan spåra något slags tillbakablickande till ett idylliskt samhälle:
I forna tider var de stora icke så jäktade av sina bestyr, som de nu äro. De hade
då mera lugn och ro att fantisera över livet och naturen, över människorna
sådana de äro och sådana de borde vara. När mor satt vid spinnrocken med sin
tös eller när far vandrade med sin gosse genom skogen, fingo de små höra
äventyr om allt vad de sågo omkring sig.10
Framförallt skulle Sagabiblioteket vara något som tilltalade alla barn, Berg var emot en
uppdelning av flick- och pojkböcker. Böckerna var riktade till skolbarn, det vill säga upp till
tolv års ålder.11 Anledningen till att de skrevs om var att de skulle passa även små barn, då
tidigare folksagosamlingar var tilltänkta en vuxen publik.12
Barnboksillustrationen
Mellan 1895 och 1900 gavs cirka 150 barnböcker ut, varav många saknade illustrationer eller
hade kolorerade helsidesplanscher. Det var inte helt ovanligt att bilderna återfanns på ett helt
annat ställe i texten. Ett fåtal bilderböcker och andra böcker illustrerade av svenska konstnärer
som Jenny Nyström och Ottilia Adelborg utkom också. De kontraster som finns i ”Prins Hatt
under jorden” i svartvitt tillhörde en ny stil och saknades tidigare.13
Werkmäster redogör för de rent praktiska omständigheterna kring barnboksutgivningen.
De första bilderböckerna från början av 1800-talet innehöll inte bilder speciellt riktade till
barn. Men att tillverka bilderböcker speciellt till barn blev vanligt då det genom den tekniska
utvecklingen blev billigt att reproducera bilder. De böcker som importerades till Sverige kom
7

Rossholm 1974, 296f.
Rossholm 1974, 51.
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Hammar 2002, 327.
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Berg 1930, 3.
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Bergstrand 1982, 12, 13.
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Bergstrand 1982, 42-43.
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Bergstrand 1982, 19.
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i första hand från Tyskland och England, och översattes till svenska. På 1870-talet kom en
efterfrågan på svenska bilderböcker i och med intresset för det nordiska kulturarvet. De
svenska konstnärer som tog sig an uppgiften var en ganska homogen grupp: de var alla
kvinnor i början av sitt konstnärliga yrkesliv.14 Werkmäster menar att anledningen till att
kvinnliga konstnärer gjorde barnboksillustrationer delvis berodde på att illustrationen hade en
låg status. Men också att kvinnor kopplades till barn, inte bara genom modersrollen utan
också genom yrkeslivet.15
Vad kan den bakgrund Werkmäster ger ha haft för betydelse för själva utformningen av
illustrationerna? Beskrivningen ovan passar väl in på Beskow då illustrationerna till ”Prins
Hatt under jorden” gjordes. Beskow startade alltså sin konstnärliga yrkesverksamhet i en tid
som lämpade sig väl för vad just hon skulle komma att syssla med. Hon var i början av sin
yrkeskarriär. Man kan undra hur hennes konstnärskap skulle ha sett ut under andra
omständigheter? Hammar menar exempelvis att bilden av Beskow blev en ”solig sagotant”,16
men att hon i sitt konstnärskap gav uttryck för sitt inre. Hammar anser också att hennes
”sagospråk” inte togs på allvar i skola och yrkesliv, det vill säga hos den vuxna publiken.
Möjligen föreslår Hammar att det endast var Natanael Beskow som såg en djupare mening i
hustruns arbete. Elsa Beskow skulle ändå ha känt sig mött på halva vägen av sin barnpublik,
vilket väl är en nog så stor bekräftelse. Men man kan ju fråga sig om hon egentligen hade haft
andra konstnärliga ambitioner som tog sig uttryck i sagobilderna.
Att det blev en yrkeskarriär för Beskows del var heller ingen självklarhet, det vanliga
förloppet vid den här tiden hade varit att Elsa Beskow avbrutit sin utbildning till
teckningslärarinna sedan hon förlovat sig. Men hon valde att fortsätta för att kunna försörja
sig fram till giftermålet.17 Det framstår som Beskows konstnärliga drivkraft i kombination
med en stöttande make hade en avgörande roll i att hon fortsatte sitt arbete, tillsammans med
efterfrågan på barnboksillustrationer. Bilderna till Svenska folksagor var Beskows första
större illustrationsarbete. Däremot är inte alla bilder gjorda av henne själv. Hon var gravid
med sitt första barn och överlämnade en del av arbetet på sin make utan förlagets kännedom.18
Egentligen skulle Beskow ha tecknat sju sagor, men arbetet skars ner till tre på grund av
sjukdomsfall, som det omskrevs vid tiden.19 Bilder som hennes man gjort är osignerade, och
skiljer sig lite från Elsa Beskows då de än mer påminner om träsnitt, så de är lätta att
14

Werkmäster 1975, 144 f.
Werkmäster 1975, 146-147.
16
Hammar 2002, 51.
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Hammar 2002, 314.
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Hammar 1958, 202.
19
Bergstrand 1982, 45.
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upptäcka. Detta känns även aktuellt idag, då det under senare år uppmärksammats att kvinnor
vid anställningsintervjuer ibland kan få frågan om de planerar en graviditet den närmaste
tiden. Inte minst blir det hela intressant i sammanhanget med Beskows intryck från Ellen Key,
som jag ska återkomma till.
Inspiration till illustrationerna
1896 hölls en utställning i Stockholm med den engelske konstnären Walter Crane som
Beskow besökte. Det blev inspirationskällan till hennes bilderbok Sagan om den lilla, lilla
gumman. Crane illustrerade många barnböcker, bland annat Flora’s feast, som fanns med på
utställningen. Förutom jugendstilen som Beskow redan använde sig av i sina illustrationer,
fanns hos Crane i Floras feast ett intresse för naturen som Beskow delade.20 Detta
naturintresse är också något som är tydligt i ”Prins Hatt under jorden”.
Beskow fick sin konstnärliga utbildning vid Tekniska skolan i Stockholm, där den
allmänna stilen vid den här tiden var jugend. Hon fick inte bara sin inspiration från Crane,
utan även konstnären Ottilia Adelborg och skolan. Typiskt i all jugend är inslaget av det
vegetativa, som ju måste ha passat den redan naturintresserade Beskow. Bergstrand tar upp
andra drag i jugendstilen som man kan se i illustrationerna, och redogör för dessa i text och
bildmaterial. Exempel är den bolmande röken i scenen med trollkäringen, men också sättet att
teckna träd i flertalet illustrationer, vilka Bergstrand spårar till engelska illustrationer.
”Prins Hatt under jorden” är en lång och invecklad saga, fylld av kvinnogestalter av olika slag
som återges i illustrationerna. Jag undrar om dessa kvinnobilder är typiska och går att jämföra
med andra i den då samtida konsten. Eller fick Beskow inspiration till illustrationerna från
andra håll än konstvärlden. Vilken roll spelade exempelvis Ellen Keys idéer? Hur såg det ut i
den övriga konstvärlden?
Idéerna om moderskapet som kvinnans främsta uppgift blev under 1890-talet påtagliga i
konsten. Hans-Olof Boström skriver i en essä om kvinnoskildringar i 1880- och 1890talskonsten. På 1880-talet hade kvinnokampen gällt kvinnans jämställdhet med mannen i
samhället politiskt, socialt och ekonomiskt. Istället hade man nu även från kvinnors sida
börjat hävda den kvinnliga egenarten, där moderskapet sågs som en rättighet och inte plikt. En
orsak uppges vara den unga borgerliga familjens ekonomiska villkor, där man inte alltid hade
tillgång till en barnflicka.21 I sammanhanget nämner han Ellen Key vars idéer ska ha haft en
stor betydelse. Boström menar att han har sett hur det under 1890-talet blev vanligare i
20
21

Hammar 1958, 169f.
Boström 1986, 213.
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konsten att skildra kvinnan som mor, med en passivitet som enligt honom saknas i tidigare
decenniums kvinnoporträtt föreställande exempelvis aktiva, kvinnliga konstnärer. Han ger
dock inga bildexempel på 1880-talsskildringarna, vilket hade gjort jämförelsen tydligare. Han
påpekar att det visserligen har att göra med en ny konstriktning vid denna tid, symbolismen,
där man ville förmedla den avbildades inre tankar och känslor, och kvinnan avbildas ofta som
försjunken i sig själv. Det senare är just som sagoprinsessan beskrivs vilket jag ska
återkomma till nedan. Sambandet är intressant med tanke på hur kvinnan/prinsessan skildras i
den stora mängd barnböcker som utkom under perioden, något som satt spår även i en senare
debatt.
I Elsa Beskows fall blir Ellen Key särskilt intressant, då jag ställer mig frågan vilken
betydelse Keys idéer kan ha haft för utformningen av kvinnogestalterna i ”Prins Hatt under
jorden”. Key var Beskows tidigare lärare och dessutom en god vän till hennes moster Amalia
Fahlstedt. 22Key talar dock inte enbart om moderskap, något som är lätt att tro var den
bärande idén om man läser Boström. Hon skiljer på moderskap och moderlighet.23 För att
förstå denna skillnad behöver vi sätta oss in i Keys idéer om den kvinnliga egendomligheten,
som hon kallade den.24 Denna var en kraft, som nu var på upphällningen i och med
kvinnofrigörelsen, men som tidigare utgjort en makt vilken liksom naturlagarna varit okända
men alltid förnummits:25
Kvinnans snabba intuition, hennes spontana hängivenhet, hennes starka
instinktliv, framför allt hennes innerliga naturbundenhet genom fruktbarheten,
moderligheten – allt detta segrande »eviga kvinnliga» ger henne en aningens
styrka, som i forntiden gjorde henne till sierska, i nutiden än till mannens
ingivelse och än till hans förtvivlan.26
Hon talar vidare om det kvinnliga geniet och det manliga, där den senare har mer kvinnlig
natur i sig än det kvinnliga geniet har av mannens. Det framstår i sammanhanget som Key
satte större värde på kvinnans egenskaper. Samtidigt bör påpekas att hon såg till individuella
skillnader och ansåg att det fanns gemensamma mänskliga egenskaper som delades av båda
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könen.27 Kvinnan behövde dock inte bli mor själv, och Key ansåg att alla kanske inte var
lämpade som mödrar, men att alla kvinnor hade en moderlighetskänsla som de kunde få
utlopp för på andra områden, som samhällsmödrar.28 Vissa yrken lämpade sig väl för detta,
som inom hälso- och sjukvården, där kvinnorna kunde arbeta som lärarinna, barnmorska,
gymnast, sjuksköterska och bildad barnvårdarinna.29 Men också den kvinnliga arkitekten
vilken hon satte sin tilltro till skulle påverka utformningen av hemmen. Bostäderna skulle på
så sätt bli mer lämpade att leva i, då en manlig arkitekt enligt henne hellre byggde stora
marmortrappor än praktiska badrum.30 Det tredje arbetsområdet var inom lantbruket, men
särskilt trädgårdsskötseln tilltalade den kvinnliga egendomligheten då uppdragandet av
plantor och vårdandet av blommor talade direkt till kvinnans moderlighet. På landet kunde
kvinnan utveckla sitt skönhetssinne, sin själ och sin kropp med naturen, till skillnad från i
staden där hon förlorade sin livsglädje och blev sjuk och nervös.31 Övriga yrkeslivet var
liksom ofta äktenskapet varit (!) något kvinnan halvhjärtat gav sig in i, men som aldrig skulle
bli det centrala för kvinnan då de inte passade hennes egendomlighet och gick emot hennes
innersta väsen.32 Ett viktigt drag som framträder hos Key i flertalet av de olika
yrkesbeskrivningarna var att kvinnorna hade en uppgift att aktivt påverka sin omgivning
genom denna sin egendomlighet.
Det finns starka drag av Keys idéer i flera av illustrationerna till ”Prins Hatt under
jorden”. I synnerhet moderskapet och den omvårdande moderligheten framträder i scenerna
där prinsessan sitter omgiven av sina barn, en vagn respektive en säng och en vagga ramar in
personerna och tycks skärma av dem från betraktaren. Prinsessan ser också väldigt fridfull ut.
Detta sammantaget menar jag förstärker känslan av hur kvinnan i illustrationerna besitter en
egendomlighet eller särskild kraft och här befinner sig i sitt rätta element, uppfylld av sin
kvinnliga natur. En annan sak som gör Key intressant är hur prinsessan i sammanhanget
skulle kunna tillskrivas vad Key kallar naturbundenhet genom fruktbarheten. Jag ser här ett
förhållande mellan kvinna och natur som framgår tydligare längre fram, under rubrikerna
”Naturen och kvinnan” och ”Häxan – en femme fatale i barnboksversion” där jag utreder detta
närmare.
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(B. 1)

(B.2)

(B. 1-2.) Elsa Beskow: illustrationer till ”Prins Hatt under jorden” (1899), från Svenska folksagor 1, 1930.

Samtidigt är det troligt att Beskow ger uttryck för privata funderingar med tanke på hennes
egen familjesituation, då hon lyfter fram prinsessan i rollen som mor uppfylld av sina barn.
Jag anser att Beskow genom sagans illustrationer ger uttryck för samtida idéer om kvinnlighet
som fanns i hennes närhet och gör det på ett sätt som påminner om en senare feministisk
taktik att synliggöra kvinnors erfarenheter och traditioner som jag tar upp nedan.

Prinsessan – en god men missförstådd förebild?
Feministisk kritik av prinsessan
Margaretha Rossholm gör en motiv- och idéhistorisk undersökning av sagan i den nordiska
konsten kring förra sekelskiftet. Hon pekar ut prinsessan som den främsta idealgestalten under
1890-talet. Prinsessan beskrivs som en gestalt som tagit avstånd från den materiella
verkligheten, hon är kraftlös, fjärrskådande och allvarlig. Hon är bortvänd från betraktaren
eller om hon möter betraktarens blick, är den stirrande som en porslinsdockas.33 Rossholm
33
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menar att detta tyder på att prinsessan har tagit avstånd till det vanliga livet och vänt sig inåt i
sig själv, och hon beskrivs vara ”aristokratisk, förandligad och isolerad”.34 Hon står närmre
konsten och idealen, och är alltså den som förmedlar dessa till betraktaren. Ibland är
sagoprinsessan på gränsen till döende. Symbolismen var en konstriktning som i
sammanfattning handlar om att framställa något andligt, ickesynligt där inspirationen hämtas
ur drömmar och känslor, och var den teoretiska grunden för sagomotiven på 1890-talet.35 Ett
viktigt drag i den tyska symbolismen var döden som innebar ett inträde i ett andligt tillstånd. I
sammanhanget antar jag att den roll den sjuka eller döende kvinnan spelar i konsten
uppenbarligen är jämförbar med prinsessans för betraktaren. Om sagoprinsessan skriver
Rossholm även att dennes betydelse når ut till en bredare publik än konvalescenten i konsten,
då sagoillustrationer tilltalar både barn och en vuxen konstpublik.
Det går att se något av denna försjunkenhet i Beskows illustrationer som beskrivs ovan,
men jag menar att de bara till ytan påminner om det bortvända idealet. Prinsessan har på de
flesta bilder huvudet neråtböjt eller bortvänt, om hon inte tittar åt sidan. Men å andra sidan
avbildas Prins Hatt på samma sätt, varför jag ser både prinsen och prinsessan som exempel på
ett tidstypiskt sätt att avbilda personer. Rossholm visar på sambandet mellan nordiska
konstnärer och tysk symbolism. Här noteras ett människoideal som beskrivs som ett
androgynt mellanting mellan barn och vuxen, vilket vi ska återkomma till nedan.36 Det
stämmer väl överens med sättet både prinsessan och prinsen är framställda på. Det som skiljer
prinsessan i det här fallet är hennes återkommande aktiva handlingar. Exempelvis ser
prinsessan inte speciellt vek eller inåtvänd ut när hon möter sin far utanför slottet (B. 3.), leker
med sina barn som i bilderna ovan, lutar sig över Prins Hatt med ljuset (B. 33), leder prinsen
genom skogen (B. 4) eller utför kroppsarbete (B. 5-6). Det är handlingar som kan beskrivas
som aktiva, i den bemärkelsen att de förutsätter en fysisk aktivitet. I den första illustrationen
har prinsessan kommit sin far till mötes och lagt armarna om hans hals, i nästa går hon före
prinsen som på grund av förtrollning är tillfälligt blind och leder honom. De två följande visar
hur prinsessan sopar respektive skurar sin bostad intill häxans slott.
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(B. 3)

(B. 5)

(B. 4)

(B. 6)

(B. 3-6) Elsa Beskow: illustrationer till ”Prins Hatt under jorden” (1899), från Svenska folksagor 1, 1930.

Jag har tagit upp hur Rossholm beskriver prinsessgestalten som passiv, ibland på gränsen till
döende. Samtidigt upplever jag att Rossholm inte har gjort så mycket jämförelser mellan olika
prinsessor. Kanske kan man inte tala om prinsessor i allmänhet, och måste skilja på
folksagans och konstsagornas prinsessor, där de senare har en författare till skillnad från de
förra? I Rossholms text förefaller skillnaden mellan de olika sagotyperna i fallet med
prinsessan inte vara så stor. Hon tar upp tre prinsessor från tidigt 1900-tal, John Bauers
illustration till ”Svanprinsessan” (1908), Ivar Arosenius Sagoprinsessan (1904) och John
Bauers Sagoprinsessan (1905). Tydligast som motsvarighet till konstens konvalescent är utan
tvekan Arosenius prinsessa, där prinsessan med blomma på bröstet vilar i ett landskap.
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(B. 7)

(B. 8)

(B. 9)

(B. 7) John Bauer: illustration till ”Svanhamnen” (1908). Foto: KB. (B. 8) Ivar Arosenius: Sagoprinsessan
(1904). Foto: P Bergström. (B. 9) John Bauer: Sagoprinsessan (1905). Foto: Jönköpings läns museum. Samtliga
från Sagan i nordisk sekelskiftskonst. En motivhistorisk och ideologisk undersökning av Margaretha Rossholm,
1974.

Kopplingen till en långa rad av exempel på den kvinnliga konvalescenten i konsten som
Dijkstra radar upp är i det ena fallet ganska uppenbar, och återfinns exempelvis i Leopoldo
Romanachs The Convalescent (c:a 1911) och Carl Larsson; The Invalid (1899), med
sängliggande, sjuka eller till och med borttynande kvinnor;

(B. 10)

(B. 11)

(B. 10) Leopoldo Romanach: The Convalescent (c:a. 1911). (B. 11). Carl Larsson: The Invalid (1899)
(Konvalescens). Samtliga från Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture av Bram
Dijkstra, 1986.
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Enligt Dijkstra sågs sjukdomstillståndet som ett tecken på social status, där det från början
krävdes en privilegierad tillvaro. 37Men Dijkstra påpekar också att kvinnan som sjuk och
döende hade andra funktioner. Döden menar han var det yttersta offret från kvinnans sida till
de män hon var född att behaga.38 Här kan jag förstå att det uppstår en kritik mot
sagoprinsessan, om det nu var så att hon direkt kunde liknas med konvalescenten. Jag undrar
vidare vad en tolkning av sagoprinsessan som passiv och svag har haft för betydelse för en
nutida tolkning av henne. I en artikel i Aftonbladet (2005-06-30) skriven av Anna-Belle
Ericsson och Linda Backman, vilka beskriver sig själva som ”initiativtagare till projekt för
jämställda barn”,39 står exempel på hur de uppfattar att könsroller i barnböcker ser ut.
Rubriken är ”Gulliga tjejer och tuffa killar”. Prinsessan i Disneyberättelserna och de klassiska
sagorna (ofta samma sagor) är i de flesta fall enligt dem en (söt) passiv gestalt. De menar att
flickor idag växer upp i en miljö som lär dem att vara passiva, utan någon stark kvinnlig
förebild de kan identifiera sig med.
Jag kan med andra ord konstatera att i en samtida debatt 2005 så finns denna
föreställning om prinsessan, som den vi möter hos Rossholm 1974. Anledningen till att jag i
första hand kommer att tänka på ”Prins Hatt under jorden”, är hur prinsessan här skiljer sig
från denna passiva roll som är så negativt laddad. Men utgör hjältinnan i ”Prins Hatt under
jorden” ett undantag? Jag tittar på ännu ett exempel som Rossholm tar upp och väljer ut några
liknande prinsessor ur Sagabiblioteket att jämföra med, samtida med denna, för att se om den
passiva rollen är något generellt för prinsessorna. De fyra olika prinsessorna skulle vid en
första anblick kunna beskrivas som passiva. Däremot ser jag inga tecken på att de är sjukliga,
kraftlösa eller döende. Tvärtom utstrålar de genom antingen sin upprätta hållning eller
upphöjda position en inre styrka som förstärks av att de har olika maktattribut som
exempelvis krona, tron eller kaross. Att pojken/prinsen ibland befinner sig under prinsessan
bidrar till att ge henne en position som signalerar antingen makt, styrka eller en inre kraft.
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(B. 12)

(B. 14)

(B. 13)

(B. 15)

(B. 12) Carl Larsson: Sankt Göran (1897). Foto: NM, från Sagan i nordisk sekelskiftskonst. En motivhistorisk
och ideologisk undersökning. (B. 13) Edvard Forsström: illustration till ”Prinsessan på glasberget” (1899), från
Svenska folksagor 1, 1930. (B. 14) Jenny Nyström: illustrationer till ”Askepåten och den lilla råttan” (1899) och
(B. 15) ”Silvervit och Lillvacker (1899), från Svenska folksagor 2, 1929.

Kanske är det så att man för snabbt gör en tolkning av aktiv/passiv? I exempelvis ”Prinsessan
på glasberget”, en saga som nämns i artikeln ”Gulliga tjejer och tuffa killar”, är det ju faktiskt
prinsessan som väljer ut sin make. Även om hon säkerligen kan ge ett passivt intryck, då hon
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inte är verksam på samma sätt som exempelvis riddaren med svärd i handen som rider längs
med glasberget på vilket prinsessan tronar. På samma sätt som det är prinsessan i ”Prins Hatt
under jorden” som vill ha de tre sjungande löven även om det är fadern som ger sig att hämta
dem. Jag har svårt att se någon svaghet i dessa prinsessor ovan, i den bemärkelsen att de
skulle vara kraftlösa.
Kanske skulle de beskrivas som passiva då männen bär svärd, eller rentav rider, vilket
säkert kan ses som tecken på aktiva handlingar, om man med aktivitet menar enbart fysisk
aktivitet. Men vad är det som säger att prinsessan för den skull utgör en passiv motpol till
honom? Hon fattar det avgörande valet i slutändan, en aktiv handling om än inte fysisk.
En tolkningsmöjlighet till varför detta lyfts fram är att göra en koppling till
socialdarwinismen som var utbredd kring sekelskiftet 1900, enligt vilken
samhällsutvecklingen förklarades med gruppers och individers kamp om överlevnaden, där de
starkaste är de som får reproducera sig.40 Men folksagan är betydligt äldre, så det här element
i sagan som redan finns där. En annan möjlighet är att jag kan se här är idén om ett höviskt
riddarideal, som förekom vid de europeiska furstehoven under medeltiden där kvinnan är den
tillbedda.41 De fyra bilderna visar inget till ytan jämlikt förhållande, möjligen med undantag
från den sista. Prinsessan är upphöjd om hon inte tittar bort från mannen som i Sankt Göran.
Här ser både pojken och prinsessan självsäkra ut, men prinsessans kroppshållning och hennes
blick som är vänd mot betraktaren istället för pojken talar för att han är den som söker hennes
bekräftelse medan hon vet var hon har honom. ”Prinsessan på glasberget” visar prinsessan
sittande på en tron med krona och andra maktattribut medan mannen befinner sig under
henne. I illustrationen till ”Askepåten och den lilla råttan” uppenbarar sig prinsessan för
pojken med ett följe av uppvaktande tärnor framför sin kaross. Scenen med prinsessan och
prinsen i ”Silvervit och lillvacker” skulle kunna var idyllisk, om det inte vore för det upprörda
havet där ett sjöodjur med gapande, tandfylld mun utgör bakgrunden och gör det hela hotfullt.
Själva framställningen, där prinsessan tronar över mannen/riddaren, menar jag återfinns i en
annan kvinnogestalt i den samtida konsten; femme fatalen. Femme fatale betyder
”olycksbringande kvinna”, och beskrivs behärska männen i sin omgivning främst genom sin
sexualitet. Vid tiden kring förra sekelskiftet förekom denna gestalt i konst och litteratur,42 och
jag menar att andra konstnärliga framställningar har samma sätt att avbilda förhållandet
mellan kvinna och man som i sagoillustrationerna ovan. Följande bilder visar kvinnan som
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den dominerande partnern med mannen antingen stående på knä inför henne eller vilande i
hennes famn. Samma sorts erotiska laddning menar jag finns mellan prinsessorna och deras
respektive i illustrationerna till ”Prinsessan på glasberget”, ”Askepåten och den lilla råttan”
och ”Silvervit och Lillvacker” som i de tre följande bilderna.

(B. 16)

(B. 17)

(B. 18)
(B. 16) Auguste Rodin: The Eternal Idol (1889) (Idole Eternelle), skulptur, från Idols of Perversity. Fantasies of
Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture av Bram Dijkstra, 1986. (B. 17) Edvard Munch: Vampyren (1895).Foto:
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Göteborgs konstmuseum, från Myter, ”Den stora modern”, av Görel Cavalli-Björkman, 1983. (B. 18) Franz von
Stuck: The Spinxh´s Kiss (1895), från Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture av
Bram Dijkstra, 1986..

Skulpturen och målningarna skildrar ett förhållande mellan vuxna personer och är en
uppenbar erotisk fantasi. Sagoillustrationerna har inte samma syfte, likheten mellan femme
fatalerna och prinsessorna ser jag som exempel på hur en vanlig kvinnotyp i konsten kring
sekelskiftet 1900 antagligen påverkade sagokonstnärerna vid samma tid. Jag ska få anledning
att återkomma till femme fatalen längre ned, där jag reder ut denna gestalt mer specifikt i
”Prins Hatt under jorden”.
Att se prinsessan/kvinnan som stark är antagligen och enligt min förhoppning positivt
för flickan som växer upp med sagorna och ser bilderna, samtidigt visar de också att
kvinnlighet inte förutsätter passivitet i en negativ bemärkelse. Prinsessan kan både agera
fysiskt och fatta egna beslut. Sålunda är prinsessan en god förebild.
En vidare diskussion rör vad mer det går att hitta i prinsessans gestalt, som kanske
rentav kunde tilltala både en barn- och en vuxenpublik, för att se om vi i prinsessan har en
positiv förebild att identifiera sig med eller inspireras av, men missförstådd. Att göra
mytologiska kopplingar till kvinnogestalter i sagor öppnar för en tolkningsmöjlighet, liksom
att påpeka det förekommer vad man beskriver som ”starka kvinnor” i mindre kända sagor.
Donald Haase är redaktör för Fairy Tales and feminism, en antologisamling som 2004
kom som ett svar på en debatt som inleddes på 1970-talet och den feministiska sagoforskning
som bedrivits sedan dess. 1970 skrev Alison Lurie en artikel, ”Fairy Tale Liberation”, där hon
menade att de traditionella folksagorna på de flesta håll i Europa berättades av kvinnor, och
borde vara en av de få sorters berättelser radikala feminister kunde godta. De europeiska
folksagorna skildrar ett samhälle där kvinnor är lika aktiva som männen, oavsett ålder och
klass, och kvinnorna får ofta hjälp av feer och kloka gummor. De som i första hand utgör ett
hot mot kvinnorna är oftast häxor och onda styvmödrar. Lurie hävdar också att flera författare
kunnat spåra rötterna till ett äldre matriarkat i folksagans värld. Hon skriver också i artikeln
att sagor setts som opassande för barn, till fördel för mer realistiska böcker. De senare var
enligt henne dåliga förberedelser för vuxenvärlden, och hade till skillnad från folksagorna mer
stereotypa könsroller, liknande de som tas upp i artikeln i Aftonbladet. Det bör dock sägas att
Lurie riktar samma kritik vi mött ovan mot sagoprinsessorna, men att det då rör sig om
konstsagor och just i det här fallet de som skrevs av den danske författaren H.C. Andersen.
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Större delen av artikeln består annars av en lista med förslag på lämpliga sagosamlingar, där
även Luries personliga uppfattning av illustrationernas kvalitet vägs in.43
Elizabeth Wanning Harries påpekar en viktig del av ”den stora feministsagodebatten”
under 1970-talet var att den utgick från att sagorna direkt påverkade kvinnors liv och
drömmar.44 Haase ger en sammanfattning av debatten som den utvecklats sedan 1970. Den
moderna sagoforskningen inleddes under tidigt 1970-tal, och har rört både hur sagorna
påverkat barn och vilken betydelse de haft för kvinnor, då debatten främst gällt hur kvinnor
framställs genom sagorna. Oftast var kritiken mot kvinnligheten i sagorna negativ. En del
menade att flickorna lika gärna kunde låtsas vara prinsen och vice versa, för att leva sig in i
den aktiva respektive passiva rollen.45 Framförallt nämner Haase Lurie som exempel på ett
användande av folksagorna som en förberedelse för flickor på kvinnlig frigörelse, och hennes
taktik att leta upp mindre kända kvinnocentrerade folksagor beskrivs som ett synliggörande.46
På liknande sätt har en del av den feministiska bildanalysen handlat om att synliggöra
kvinnokultur, som ofta handlar om vad som skapats i hemmet, men också om att använda
specifikt konstnärliga uttryckssätt grundat på kvinnors erfarenheter och traditioner. Vidare har
man sökt sig till äldre symboler och mytologiska kvinnogestalter som Den Stora Modern.47
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Naturen och kvinnan

(B. 19)

(B. 20)

(B. 19-20.) Elsa Beskow: illustrationer till ”Prins Hatt under jorden” (1899), från Svenska folksagor 1, 1930.

”Prins Hatt under jorden” skildrar naturen i form av trädet, skogen och den underjordiska
salen. Det går att urskilja trädet i flera scener. Trädet med de sjungande löven ser mer ut som
en buske, där prinsessan sitter med ryggen mot stammen. De övriga träden i bakgrunden bär
till skillnad från det lilla trädet inga löv, man ser heller inga grenar utan de framträder svagt ur
dunklet i skogen. Trädet kan också användas för att rama in personerna. I scenen där
prinsessan lämnar det första av barnen hos en av prinsens systrar, ramas prinsessan och sonen
in av trädstammar, liksom ett litet träd även utgör en slags inramning av häxan. Träd
återkommer på flera bilder, liksom skogen, och kan tyckas utgöra en slags kulisser mot vilka
händelserna utspelar sig. Den enda scen som utspelar sig i stadsmiljö, är den där kungen
befinner sig på marknaden och förgäves letar efter de tre sjungande löven som prinsessan
önskat sig. Här finns en uppenbar koppling till staden kontra landsbygden, som förvisso
grundar sig på handlingen i själva sagan. Mot en bakgrund av idéerna med
folksagoutgivningen, kan naturen här framstå som en symbol för det förindustriella samhället.
Men istället för att som hos de franska konstnärerna som efter 1800-talets mitt skildrade
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naturen i Paris utkanter i förhållande till det skapade,48 framstår här människornas miljöer
utanför staden som väl förankrade i landskapet.
Stina Hammar skriver i Elsa Beskow om naturen i Beskows illustrationer, och om
Beskows intresse för att studera och teckna av naturen, med en speciell förkärlek för träd och
blommor.49
Samtidigt går det att dra paralleller till konsten med kvinnan som symbol för naturen.
Håligheter i jorden för onekligen tankarna till jordgudinnan, och här finns både salen i
underjorden liksom de berghålor där trollkäringarna vilka prinsessan möter på sin vandring
bor. Kvinnan som symbol för naturen finns i konsten under det sena 1800-talet där hon är den
fruktbara jordgudinnan. Dijkstra visar på hur upptäckten (!) av kvinnans sexuella natur av
forskare på 1860-talet, ledde till att man i konsten sökte efter äldre mytologiska kopplingar
mellan kvinnan och fruktbarheten.50 Även Hammar, folkhögskolelärare med ”dröm, myt och
saga” som specialitet har sett spår av Den Stora Modern i Beskows senare konst.51
Modergudinnan eller den kvinnliga jorden avbildas som en kvinna som reser sig upp ur
marken och kan inte ha varit en nypåkommen idé under det sena 1800-talet, då den antika
grekiska motsvarigheten Gaia, jorden, avbildades som en kvinna vars överkropp sticker upp
ur marken med underkroppen dold.52 Två bilder visar jordgudinnan på detta sätt, och här
tycks växtligheten och kvinnans hår smälta samman. Inte bara hennes underkropp är jord, hela
gestalten utgör naturen och representerar Den Stora Modern. Berg och berghålor som
kvinnliga symboler finns i två andra bilder, där jordgudinnan antingen vilar mot en
grottmynning eller som i Beskows illustration där prinsessan står inför trollkäringen.
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(B. 21)

(B. 22)

(B. 23)

(B. 24)

(B. 21) Léon Frédéric: Nature (1894), från Idols of Perversity Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle
Culture av Bram Dijkstra (B. 22) Aubrey Beardsley: ”Erda”, illustration till Das Rheingold (1896), från Aubrey
Beardsley av Gilles Néret. (B. 23.)Otto Greiner: The Earth Goddess (Gaea) (1911), från Idols of Perversity.
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Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture av Bram Dijkstra, 1986.av Bram Dijkstra (B. 24) Elsa
Beskow: illustration till ”Prins Hatt under jorden” (1899), från Svenska folksagor 1, 1930.

Bilderna visar alla hur kvinnans kropp utgör jorden och landskapet. I illustrationen till sagan
är detta inte lika uttalat, men trollkäringen i bergshålan omges av trollungar på samma sätt
som kvinnan på två av de andra bilderna av en mängd barn.
Haase menar att illustrationer till många folksagoutgåvor anpassades för att passa
värderingar hos en medelklasspublik, med en idealisering av bondesamhället och en positiv
koppling mellan kvinna och natur.53 Kvinnorna passiviserades dock och fråntogs sina
skapande krafter, vilket låter paradoxalt om de samtidigt var den fertila jorden. Men
förhållandet mellan kvinna och natur sågs inte alltid ur en positiv vinkel i konsten kring
sekelskiftet 1900, ibland var kvinnan som natur något hotfyllt och rovdjurslikt som mer
kopplas till häxan och femme fatalen än modergudinnan som hon framträder i bilderna ovan.
Häxan – en femme fatale i barnboksversion?
I en diskussion om prinsessan och några av de andra kvinnorna i ”Prins Hatt under jorden”
måste även häxan in. Hon framstår helt annorlunda än exempelvis trollkäringen som
prinsessan möter. Häxans gestalt påminner närmast om den samtida konstens femme fatale.
Denna typ av kvinna ses hos Dijkstra som en reaktion mot den feministiska kvinnan kring
sekelskiftet 1900. Hon kan exempelvis ta form i lamian, ett monster från den klassiska
mytologin som bland annat stal spädbarn och ansågs vara maskuliniserat. Uppenbarligen en
passande gestalt för feministen som inte bara ville åt manliga privilegier utan även befarades
avsäga sig moderskapets kall och trotsa den kvinnliga underordningen i familjen.54 Men hos
Dijkstra återfinns också denna något elaka beskrivning av en grupp konstnärer:
the wimps, those seekers after the sweet softness of the ephebe, the masculine
substitute for the all-suffering household nun of the fathers, the lovers of the
androgyne, and the fearful victims of the siren, as no more the degenerate
consorts of the “gynander” –the lesbian forager into the realm of the male soul.
They were the decadents.55
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Detta citat talar för att fantasin om femme fatalen var mer än en motreaktion på
kvinnans frigörelse. Dijkstra visar på en uppdelning bland intellektuella män i de som
föredrog en vän kvinna, (household nun) inte helt olik Rossholms beskrivning av
sagoprinsessan, och de som attraherades av en betydligt kraftfullare kvinna, det vill säga
femme fatalen. En rad exempel från både konst och litteratur läggs fram av Dijkstra som mest
pekar på en negativ tolkning, nämligen kvinnohatet, om förekomsten av den ödesdigra femme
fatalen kring sekelskiftet 1900. Å andra sidan har vi föregångare till femme fatalen i Alex
Potts Flesh and the Ideal. Winckelmann and the Origins of Art History (1764) som handlar
om vad som anses vara det första konsthistoriska verket skrivet av Johann Winckelmann.
Denne delade upp skönheten i olika kategorier, där den sublima skönheten låg i en
manifestation av makt. Ett av exemplen som ges är den rustade gudinnan Athena.56 Men även
dekadenternas manliga ideal återfinns i en döende ynglings skepnad.57 Liksom prinsessorna
ovan uttrycker Athena makt eller en upphöjd position. Hon är rustad och har en upprätt
hållning, påminnande om prinsessorna från sagoillustrationerna ovan till ”Prinsessan på
glasberget” och ”Askepåten och den lilla råttan”, som bägge avbildas upphöjda och tronande.
Den döende ynglingen kan liknas vid det androgyna mellantinget mellan barn och vuxen som
fanns i symbolismen och ofta överensstämmer med sättet att avbilda prinsar och andra
manliga partners till prinsessan kring sekelskiftet 1900.

(B. 25)
56
57

(B. 26)

Potts 1994, 132f.
Potts 1994, 235.
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(B. 25) Athena Farnese, Foto:Archivi Alinari, Florens. (B. 26) J.L David, The Death of Bara (1794), Foto:
Musée Calvet, Avignon. Samtliga från Flesh and the ideal. Winckelman and the Origins of Art History, av Alex
Potts, 1994.

Den första illustrationen där vi möter häxan visar en kvinna som i texten beskrivs som
stor, stolt och myndig, 58något som understryks av den högdragna hållningen. Vilket tydligen
var tecken på att detta var en farlig kvinna, om man skulle utgå från Dijkstras beskrivning av
den hotfulla feministen. Större delen av bilden tas upp av häxans kjol eller nederdelen på
hennes klänning. Denna är mönstrad med vad som förefaller vara murgröneblad. Ett träd på
ena sidan av häxan ramar in henne på samma sätt som Beskow använde träden för att rama in
prinsessan.

(B. 27)
(B. 27) Elsa Beskow: illustration till ”Prins Hatt under jorden” (1899), från Svenska folksagor 1, 1930.

Häxans uppenbarelse påminner om Beardsleys The Black Cape (1893), där kvinnans mörka
dräkt bär rosenliknande mönster på överdelen. Flera illustrationer föreställande Salome, den i
sammanhanget ultimata femme fatalen, uppvisar ett liknande sätt att i dräkten låta ett
vegetativt mönster framträda på en mörk bakgrund. Även Salomes moder Herodias (Enter

58

Berg 1930, 193-194.

30

Herodias) kan rent utseendemässigt liknas vid den myndiga häxan i sagan och återigen visar
en kvinna vars makt signaleras genom en upprätt hållning.

(B.28)

(B.30)

(B.29)

(B.31)

(B.28.) Aubrey Beardsley: The Black Cape (1893). (B.29) “John and Salome” (1893). (B.30) “The Peacock
skirt” (1893). (B.31)”Enter Herodias” (1893). Samtliga från Aubrey Beardsley av Gilles Néret, 1998
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Å andra sidan finns det en annan tolkningsmöjlighet av häxan, som skulle kunna ge
sagan ett nytt djup. Det är intressant att notera denna då häxan bär ett vegetativt mönster på
sin dräkt och därmed kopplas till naturen. Liknande återkommer i Walter Cranes Flora´s
feast. A Fairy´s Festival of Flowers in Full Color där olika blommor pryder älvornas
kläder.Älvan i bilden nedan bär blomstermönster på sin dräkt och framstår genom sin upprätta
hållning lika myndig och stolt som häxan beskrivs som. Genom de vegetativa dräktmönstren
påminner häxan och älvan om det som är mer påtagligt i framställningarna av modergudinnan
där kvinnans kropp är direkt länkad till jorden och naturen.

(B. 32)
(B. 32.) Walter Crane: ”Where still in triumph, stiff with gold, The rich Chrysanthemums unfold”, (1889) från
Flora´s Feast. A Fairy´s Festival of Flowers in Full Color (2002).

En aspekt av femme fatalen var hur kvinnan var kroppens lustar personifierad. Avundsjuk på
mannens förmåga till andlighet ville hon dra in honom i sin erotiska (jordiska?) värld,59 inte
helt olikt hur man i konsten tolkade de av folktrons naturväsen som hade ett farligt erotiskt
drag. Att falla offer för ett sådant innebar att förlora sig i drifterna och alla band med
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samhället och civilisationen bröts.60 Något som påminner om vad som sker i sagan mellan
prinsen och häxan. Dijkstra nämner flera exempel där kvinnan liknas vid naturen och äldre
fruktbarhetsgudinnor, och kvinnan ses om ett rovdjur hungrande efter mannens säd. Hon är
den uppslukande jorden.61 Kvinnan som natur låg i ständigt krig mot mannen vars syfte var att
höja sig över denna.62 Fast i samband med antiindustrialismen kring sekelskiftet 1900 var
detta kanske rentav önskvärt? Därtill kommer det faktum att jugendstilen som var den
dominerande stilen i bildkonsten vid denna tid tog sin inspiration från naturformer som
exempelvis växtslingor och blommor,63 varför förhållandet mellan kvinna och natur sett som
något negativt inte borde ha varit en dominerande uppfattning.
Att det inte enbart finns negativa tolkningar att göra, vittnar exempelvis Lurie om som
dock inte ger några praktiska förslag i sin artikel. Ett drag i en feministisk bildanalys liksom i
konstnärligt skapande, har varit att hämta inspiration från mytologiska kvinnobilder, som idén
om Den Stora Modern där kvinnan ses som kraftfull och skapande.64 Görel Cavalli- Björkman
menar att hon i konsten hos förra sekelskiftets femme fatale ser dödsaspekten av den
modergudinna som kan spåras i kopplingarna mellan kvinnan och naturen.65 Hon skriver:
Jordens livmoder är samtidigt underjordens gapande käftar. Samma kvinna
som ger liv, tar det tillbaka.66
Om man skulle välja att tolka häxan utifrån ett sådant sammanhang, skulle inte också
prinsessan också anta en annan gestalt? Prinsessan är på sätt och vis även hon en femme
fatale, då hon är den som bringar prinsen (och hela familjen) i olycka då hon bryter sitt löfte
att inte se honom. Hon följer sin styvmoders instruktioner och tänder ett ljus på natten när
prinsen sover, och får för första gången se sin make. Hon finner honom så vacker att hon
måste luta sig fram för att se mer av honom, ljuset droppar, prinsen väcks, och han måste
lämna henne och barnen för att istället gifta sig med häxan. Det är det som får prinsessan att
ge sig ut på sin långa vandring förbi tre féer och tre hjälpsamma trollkäringar, innan hon
slutligen får tillbaka prinsen och dränker häxan i dennes egna enorma kittel. I två illustrationer
blir det tydligt hur häxan och prinsessan närmar sig den intet ont anande prinsen, prinsessan
60
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med ljuset för att se på maken då han sover, häxan med en dryck som ska göra honom
medvetslös. I bägge scenerna framstår kvinnorna som femme fatales lurandes på sitt manliga
offer. Den negativa tolkningen av kopplingarna mellan kvinnan och naturen, där kvinnan är
rovdjuret som både är avundsjukt på mannens privilegier och vill åt hans säd finns delvis att
tolka in bilderna. I både prinsessans och häxans gestalter finns ett begär efter mannen,
samtidigt följer temat med häxan som förtrollar prinsen mönstret från hur ett naturväsen tar en
person i besittning och bryter dennes band med människornas värld, åtminstone tillfälligt.

(B.33)

(B.34)

(B.33-34) Elsa Beskow: illustrationer till ”Prins Hatt under jorden” (1899), från Svenska folksagor 1, 1930.

Att prinsessan liksom häxan hör naturen och fruktbarhetscykeln till har konstaterats ovan.
Exempelvis genom hur häxan i en illustration bär vegetationsmönster på kjolen likt Walter
Cranes älvor. Jag anser det troligare att Beskow hämtat inspiration från Crane, även om hon
antagligen kom i kontakt med Beardsleys konst genom dennes illustrationer i The Studio.67
Genom att sätta prinsessan i samband med häxan anas en och samma gestalt i dessa två som
talar för att sagan är en cyklisk vegetationsmyt, där prinsessan/häxan är en enhet som
representerar jordgudinnan. Kopplingen förstärks ytterligare genom att prinsessan avbildas
med barn och träd omkring sig likt jordgudinnorna i konsten kring förra sekelskiftet visade på
67
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kopplingen mellan kvinna och natur genom att låta kvinnans kropp utgöra landskapet, det vill
säga jorden själv. Prinsessan kan alltså sägas represesentera den livgivande sidan, medan
häxan är den dödsbringande hos samma gestalt, och går att identifiera som Den Stora Modern.
Denna gestalt konstaterats ha inspirerat konsten under antiken (Gaia), och tas upp av
konstnärerna kring sekelskiftet 1900. Idag anges densamma vara en inspirationskälla för
kvinnligt skapande.
Vilka kopplingar Beskow själv gjorde kan jag inte veta helt säkert. Men jag undrar om
Beskow inte rentav hämtade stoff ur folksagans värld likt Lurie i ”Fairy Tale Liberation”
menade att kvinnor skulle göra. Det vill säga att hon använde sig av kvinnogestalterna i
folksagan för att ge flickor (och kvinnor) goda kvinnliga förebilder genom att visa dem som
aktiva och handlingskraftiga. Sen råkar just ”Prins Hatt under jorden” vara exempel på en
kvinnocentrerad saga. Att Beskow funderade mycket kring kvinnorollen framgår av
konstnärens brev som återfinns i Solägget. Hon hade under flera år en inre konflikt mellan
moders- och konstnärsrollen, men kom fram till att det fungerade att kombinera dem bägge.68
I Keys idéer om kvinnlighet, moderlighet och naturen går det att se att Beskow som jag
tidigare skrivit ger uttryck för dessa och egna funderingar i sitt konstnärskap. Hammar skriver
att Beskow ska ha tagit stort intryck av folksagorna, och menar att man kan se drag i de
bilderböcker hon senare kom att göra från de tidiga illustrationerna i Svenska Folksagor. 69
Slutsats
Folksagans prinsessa är en mångfacetterad gestalt som kan vara aktiv, handlingskraftig,
modig, jordgudinna och häxa. När det gäller prinsessans passivitet som ett dåligt föredöme,
rör det sig om konstsagor, och de speglar värderingar om kvinnlighet som var rådande när de
skrevs och illustrerades. Prinsessan och kvinnligheten i folksagan är däremot öppen för flera
tolkningar, som kan utgöra underlag för en god förebild för flickor och de behöver inte lära
sig att de måste vara enbart söta och passiva enligt en negativ bemärkelse genom denna. Den
visar också att det finns en skillnad mellan yttre och inre passivitet. Det finns enligt min
undersökning inget som säger att en yttre passivitet motsätter en stark kvinnling förebild.
Däremot är prinsessan inte enbart tronande på ett glasberg, utan kan lika gärna utföra fysiska
handlingar. Samtidigt lämpar prinsessgestalten för kvinnor att hämta inspiration ur vare sig
det rör sig om kvinnlig frigörelse, mytologi eller erotiska fantasier.
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Framställningarna av kvinnlighet i sagoillustrationerna kring sekelskiftet 1900 har
påverkats av den samtida konsten. Det går att ikonografiskt spåra sagans kvinnogestalter i
andra förekommande kvinnobilder i övrig konst. Framförallt är det (jord/)modergudinnan och
femme fatalen i den samtida konsten som bäst stämmer överens med kvinnogestalterna jag
valt ut ur ”Prins Hatt under jorden”.
Det går att upptäcka idéer som möjligen har påverkat konstnären i illustrationernas
utformning. I Elsa Beskows fall är det den direkta påverkan från Ellen Key och hennes tankar
om moderskapet och kvinnans natur som återfinns i ”Prins Hatt under jorden” i scenerna med
prinsessan och barnen, men det går också att se en reaktion mot industrialiseringen som fanns
vid tiden och sätta i samband hur Beskow lyfter fram naturen i sina bilder. Kopplingen till
Key väcker tankar på att Beskow kan ha använt sig av folksagan för att lyfta fram frågor som
intresserade henne, liknande hur Alison Lurie 70 år senare föreslog att folksagans
kvinnocentrerade sagor kunde användas för att synliggöra kvinnor och syfta till att förbereda
flickor på vuxenlivet och tjäna som goda förebilder för både flickor och kvinnor då
folksagornas könsroller enligt henne inte var lika stereotypa som i moderna barnböcker.
Även om illustrationerna till ”Prins Hatt under jorden” gjordes 1899, menar jag att
prinsessan genom sin mångfacetterade gestalt som öppnar sig för många tolkningar, är en god
förebild än idag.
Sammanfattning
Det som först gjorde mig intresserad av Elsa Beskows illustrationer till ”Prins Hatt under
jorden” i Svenska folksagor 1 (1899) var att de fick mig att tänka på Aubrey Beardsleys
illustrationer från 1890-talet, som dock är av en betydligt vuxnare karäktär än de i Svenska
folksagor 1. Ytterligare hade jag frågor kring varför sagoprinsessan ibland utmålas som en
dålig förebild för flickor, som lär dem att vara passiva. Enligt mig stämde detta inte med hur
jag uppfattar prinsessor i folksagor och i ”Prins Hatt under jorden” i synnerhet.
Mitt syfte var att se om folksagans prinsessa var en god förebild, och samtidigt jämföra
kvinnoframställningarna i illustrationerna med kvinnobilder i konsten kring sekelskiftet 1900.
Med hjälp av tidigare forskning kring utgivningen av Svenska folksagor,
barnboksillustrationen kring förra sekelskiftet och endel biografiska fakta om Elsa Beskow
har jag satt in illustrationerna i ett sammanhang som förklarar varför de tillkom vid denna tid.
Vidare har jag tagit hjälp av annan forskning kring området för att sätta illustrationerna och
folksagointresset i samband med idéer som fanns vid tiden. Utifrån detta har jag kopplat
illustrationerna till Ellen Keys idéer och motreaktioner på industrialiseringen. Jag har också
36

tagit del av en debatt som förts från 1970-talet fram till idag gällande huruvida sagoprinsessan
är en god eller dålig förebild för flickor och kvinnor, och har använt mig av detta material för
att diskutera kring frågan och finna svar på min syftesformulering.Utifrån mina frågor kring
illustrationerna har jag försökt göra en ikonografisk undersökning av motiven i utvalda
illustrationer, och även använt mig av andra bilder för att i jämförande syfte undersöka
prinsessgestalten.
Syftet har besvarats genom valda metod, och lett till slutsatsen att folksagans prinsessa
är en mångfacetterad gestalt i vilken flickor och kvinnor kan finna en god förebild, samt att
kvinnobilderna i sagoillustrationerna återfinns i den samtida konsten kring sekelskiftet 1900.
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