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En femme fatale i sagoboken 

Chanda Björk 

 

När jag som vuxen återvänder till Edvard Forsströms illustration till ”Prinsessan på glasberget” i 

Sagabibliotekets Svenska folksagor 1 (1899) har bilden för mig plötsligt fått en väldigt stark erotisk 

laddning. Det är någonting i scenen och i hur personerna är framställda, som för tankarna bort från 

sagan och tycks avslöja en erotisk fantasi. Nu var Sagabiblioteket något som var till för barn, och 

själv såg jag inget ”snusk” i bilden när jag var liten. Därför undrar jag varför den här scenen nu 

upplevs laddad med en helt ny betydelse?  

I sagan berättas att prinsessan som nyss fyllt femton uppvaktas av en mängd friare, men hon 

avvisar alla. Men för varje avvisad, kommer två nya. Till slut finns så många friare på slottet att 

kungen säger till prinsessan att snart väljer han själv ut 

en make åt henne. Som prinsessan resonerar kan hon 

inte gifta sig med vem som helst, utan vill ha den som 

kan rida upp för glasberget och ta ett guldäpple ur 

hennes hand. Alla prinsar och riddare försöker utan att 

lyckas, tills det kommer en man som ingen sett förut. 

Han är den första som väcker prinsessans intresse, och 

klarar antagligen just därför att rida uppför berget. På 

bilden tronar prinsessan ovanför en riddare som rider 

förbi strax inunder henne på glasberget. Prinsessan sitter 

på en tron placerad på glasbergets topp, hon bär krona 

och en hermelinmantel som maktattribut. Det erotiska i 

bilden betonas av det dragna svärdet, en symbolik som 

borde vara rätt uppenbar antar jag. För varför skulle han 

egentligen behöva dra fram svärdet för att rida upp till 

prinsessan? 
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1. Forsström, Edvard, (1854-1934), illustration till 

”Prinsessan på glasberget” (1899), Svenska folksagor 1, 
Fritjuv Berg, 1930. 

 

 



Att sagoillustrationerna som gjordes kring sekelskiftet 1900  påverkades av den samtida konsten 

finns många belägg för, i min c-uppsats Folksagans prinsessa – en god förebild än idag. ”Prins 

hatt under jorden” genom illustrationer av Elsa Besow. undersökte jag detta och fann likheter med 

två kvinnogestalter, modergudinnan och femme fatalen. Huruvida Forsström visste att han skapade 

en femme fatale-version av prinsessan på glasberget eller inte kan jag inte svara på,  men gestalten 

var som de flesta antagligen vet vanligt förekommande i konsten vid tiden. Hur prinsessan uppfattas 

av vuxna respektive av barn kan däremot skilja sig. Min ingång till en tolkning av 

sagoillustrationerna och kvinnoframställningarna för c-uppsatsen var att jag kom att tänka på 

Aubrey Beardsleys stil när jag såg Elsa Beskows illustrationer till ”Prins Hatt under jorden” i 

samma bok som prinsessan på glasberget, vilket naturligtvis kan ha påverkat min uppfattning av 

denna prinsessa idag.  

Några framställningar kan direkt kopplas till berättelsen om prinsessan på glasberget, eftersom 

de på samma sätt visar en kvinna tronande ovanför mannen på en klippa, sten eller ett berg. Auguste 

Rodins skulptur The Eternal Idol  anspelar genom titeln på en upphöjdhet och en tillbedjan av 

kvinnan. Skulpturen visar en man som står på knä nedanför en kvinna. Näst in till identisk är Franz 

von Stucks målning av en man i famnen på en sfinx; The Sphinx´s Kiss. Sfinxen återkommer i Jan 

Toorops målning The Sphinx, där fabeldjuret genom sin huvudbonad för tankarna till den egyptiska 

sfinxen, medan själva scenen med två lik nedanför berget påminner om den grekiska sagans 

blodtörstiga varelse.  
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2. Rodin, Auguste, (1840-1917) The 

Eternal Idol (1889), (Idole Eternelle) 

skulptur, från Idols of Perversity. 

Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-

Siècle Culture av Bram Dijkstra, 1986. 

3. Stuck, Franz von (1863-1928) The 

Sphinx´s Kiss (1895), (originalets titel 

okänd?), från Idols of Perversity. 

Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-

Siècle Culture av Bram Dijkstra, 1986. 

4. Toorop, Jan (1858-1928), The Sphinx 
(1892-97), (De Sphinx) från Idols of 

Perversity. Fantasies of Feminine Evil 

in Fin-de-Siècle Culture av Bram 

Dijkstra, 1986. 

 

4. 

 

Bram Dijkstra skriver i  Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture 

att han anser konstens farliga kvinna, femme fatalen, vara en motreaktion på den feministiska  

kvinnan. Farhågorna kring feministen var att hon förutom att eftersträva manliga privilegier i 

samhället skulle avsäga sig moderskap och trotsa kvinnlig underordning i den borgerliga familjen.1    

Det som inte stämmer med Dijkstras påstående menar jag är att femme fatalegestalten inte figurerar 

i yrkesmässiga eller familjesammmanhang. Hon är en erotisk lockelse, och om det är någon 

underordning hon i första hand trotsar är det en sexuell sådan. Med tanke på att femme fatalen var 

en så viktig gestalt i den samtida konsten och litteraturen skulle jag även vilja säga att det handlade 

om ett alternativt kvinnoideal, men att det kanske inte var tänkt för “vardagsbruk”. Enligt mig 

handlade femme fatalen om och bör i första hand betraktas som en erotisk fantasi, något som 

förstärks av de mytologiska kopplingarna. Vidare talar Dijkstra emot sig själv, då det i texten talas 

om de konstnärer som attraherades av denna kraftfulla kvinnogestalt och samtidigt idealiserade ett 

mer vänt mansideal, till skillnad från de konstnärer som svärmade för den borttynande kvinnliga 

konvalescenten.2 Jag skulle också peka på  femme fatalens samhörighet med symbolismen som 

framställde ett inre tillstånd, varför en tolkning av gestalten som erotisk fantasi känns självklar. 

Vad jag ställer mig frågande till är om femme fatalen som gestalt enbart var en produkt av 

erotiska fantasier vid sekelskiftet 1900? Jag skulle snarare hävda att hon redan fanns i äldre sagor 
                                                
1 Bram Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture, 1986 s. 309.  
2 Dijkstra 1986, 272. 



och folktro och plockas upp av konstnärer och författare vid tiden, sfinxen var en av flera gestalter 

som fick representera femme fatalen, även om jag inte tror att just sfinxen haft en sådan roll 

tidigare. Sfinxen förvandlas till femme fatale därför att det är något i hennes uppenbarelse, i 

kombinationen av makt och blodlust, som verkar tilltalande för konstnärerna som målar henne. 

Samtidigt finns inte mycket blodtörst att hämta i Stucks The Sphinx`s Kiss. Här är det snarare 

mannen som tycks helt ha fallit offer för sfinxens dragningskraft som vittnar om att det är en femme 

fatale som ligger på klippan. Sfinxen själv saknar den nedåtblickande upphöjdhet som finns hos 

kvinnan i Rodins skulptur och Toorops sfinx, eller för den delen hos Edströms prinsessa på 

glasberget. Samtidigt avslöjar just Stucks sfinxframställning att det handlar om en sexuell fantasi 

och inte den farliga feministen eller rentav en skräck inför kvinnlig sexualitet, något som annars 

kanske kunde ligga nära till hands att tolka femme fatalen som. Enligt Dijkstra skulle förekomsten 

av till att börja med antika modergudinnor i konsten och såsmåningom femme fatalerna bero på att 

man under 1800-talet kom på att kvinnan hade en egen sexualitet. De sjukliga, bleka kvinnorna i 

konsten som Dijkstra menar vittnade om uppfattningen att kvinnorna sakta tynade bort efter 

giftermålet eftersom de tillfredställde sina makars alla lustar på nätterna, ersattes av till en början 

modergudinnor och så småningom av rovdjursliknande femme fatales som hungrade efter männens 

säd. Jag finner inget i vare sig The Eternal Idol eller The Sphinx´s Kiss som talar för att konstnären 

hyst något slags kvinnohat, om man nu ska tolka Dijkstras slutsatser så långt. Bägge konstverken 

visar en scen mellan två personer som verkar helt införstådda med fantasin de iscensätter, även om 

Stucks sfinx visserligen har slagit klorna i mannen.  

Men att sfinxen förvandlats till en femme fatale svarar inte på frågan om femme fatalen var en ny 

företeelse bara för att hon uppmärkammas i konst och litteratur kring sekelskiftet 1900. Svaret till 

varför Edströms prinsessa för tankarna till femme fatalen bör snarare sökas i det inflytande 

mytologiska gestalter och andra väsenden fick på valen av motiv vid tiden. Ovan nämner jag även 

min åsikt att femme fatalen var en gestalt som redan förekom i folksagor och folktro, men under 

andra benämningar. Dock hävdar Donald Sasson i Mona Lisa. The History of the World´s Most 

Famous Painting att femme fatalen var ett 1800-talsfenomen, och nämner medeltida riddarlitteratur 

och folksagor där kvinnor ibland framstår som förförerskor men väldigt sällan var de ödesdigra.3 

Jag skulle ändå vilja hävda att femme fatalen har äldre förlagor. I min c-uppsats tog jag upp 

kopplingarna mellan sagoillustrationerna dess ideologiska grund symbolismen, men också intresset 

för och idealiseringen av naturmytiska väsenden, varför man borde kännt igen femme fatalen i olika 

kvinnogestalter som förekom. I Sverige kommer jag närmast att tänka på medeltidsballaderna ”Herr 

Olof och havsfrun” liksom det ödesdigra mötet mellan ”Herr Olof och älvorna” närmast tillhands 

                                                
3 Donald Sasson , Mona Lisa. The History of the World´s Most Famous Painting, 2001 s. 95-96. 



som exempel på hur farliga de kvinnliga naturmakterna och -väsendena kunde vara.4 Vilket dock 

inte förklarar varför Edströms prinsessa, som inte är något sådant väsen, framstår som en femme 

fatale. Snarare skulle jag vilja säga att hon är ett exempel på hur den samtida konsten påverkade 

utformningen av sagoillustrationerna, och jag skulle därför vilja sätta henne i samband med 

symbolismen och den i det närmaste kult av femme fatalen som förekom bland konstnärer och 

författare.  

Prinsessan på glasberget tronar på bilden ovanför mannen. Precis som Toorops sfinx blickar 

prinsessan ned från sin position, betraktaren förstår att prinsessan och mannen som rider under 

henne utväxlar en blick. För att förstärka prinsessans upphöjda position låter Edström henne omges 

av en rad maktattribut, inklusive den obligatoriska prinsesskronan. Erotisk blir bilden i utväxlandet 

av blicken, och i det resta svärdet som är tecknat mellan prinsessans ben – samtidigt som det inte är 

lyft med någon större kraft, det ser snarare ut att vila i mannens hand. Erotisk och anspelande på 

femme fatalen blir bilden i de maktattribut som omger prinsessan. Dessa maktattribut blir menar jag 

inte syftande till att visa en kvinna med makt, utan en kvinna med en kraft inneboende hos sig som 

gör henne åtråvärd. Maktattributen används för att tydligt tala om för betraktaren att kvinnan har en 

inre kraft, det är hos henne och inte i föremålen kraften ligger. Detta återkommer i skildringar av 

femme fatalen. Hon är motsatsen till de självutplånande, borttynande kvinnorna i konsten.  

Salome och det avhuggna huvudet var vid tiden en vanlig femme fataleframställning, mannens 

kastration en ofrånkomlig liknelse. Ibland framstod även modern, Herodias som femme fatalen,5 

och för mig kanske den äldre kvinnan någonstans känns som en än mer passande gestalt då jag 

personligen alltid uppfattat berättelsen som att det är modern som får Salome att begära Johannes 

huvud. Med andra ord, makten ligger hos Herodias. Inte helt osökt blir därför Herodias en passande 

femme fatalegestalt, om dottern bestitter den uppenbart erotiska kraften i och med sin dans innehar 

Heriodias en kraft som utgår från hennes makt, vilken gör henne till en femme fatale. Makten blir 

återigen symbolen för femme fatalens kraft. Enligt Dijkstra skulle Gustave Flaubert ha inspirerats 

till att skriva ”Herodias” efter att han sett Gustave Moreaus målning Salome (1876). Berättelsen 

utkom några månader efter att författaren sett målningen på en utställning. Flaubert beskriver i 

texten Herodias på följande sätt: 

 

At the same moment, the panels of the gold-railed balcony were folded back, and, 

accompanied by slaves bearing wax tapers, Herodias appeared, her coiffure crowned 

                                                
4 Folk och rackare 1976, Balladen ”Herr Olof och havsfrun” handlar om hur Herr Olof blir förtrollad av havsfrun så 

han glömmer bort sitt vanliga liv och familj och istället stannar hos henne som hennes make. Svenska 
medeltidsballader 1981, s. 28-29. ”Herr Olof och älvorna” berättar om en man som avvisar älvakungens dotter när 
hon vill dansa eftersom han är förbjuden det av sin fästmö, älvan lovar att sätta en olycka på honom varvid han vid 
hemfärden träffas av en ekgren och ligger död på sin bröllopsdag nästa morgon.  

5 Sasson 2001, 96. 



with an Assyrian mitre, which was held in place by a band passing under the chin. Her 

dark hair fell in ringlets over a scarlet peplum with slashed sleeves. On either side of the 

door through which one stepped into the gallery, stood a huge stone monster, like those 

of Atrides; and as Herodias appeared between them, she looked like Cybele supported 

by her lions.6  

 

Femme fatalens förstärkning av maktattribut återfinns i texten i Herodias entre med uppassande 

slavar, hennes hår prytt av en variant av krona och i hur stenfiguren får henne att framstå som 

gudinnan Kybele flankerad av sina lejon. Kybelekopplingen leder även tankarna till kvinnan som 

kastrerande, med tanke på de självkastrerande manliga präster som åtföljde dennna gudinna, och jag 

kan knappast föreställa mig att det är en slump att författaren valt denna gudinna som liknelse. Här 

blir femme fatalegestalten mytologisk, flankerad av rovdjur som i texten eller tronande på en 

bergstopp som Edströms prinsessa och sfinxerna; femme fatalen är en gudinna från antiken som 

klivit in i fantasierna. Möjligen gissar jag att Flaubert inspirerades av den efesiska Artemis i 

Moureaus målning Salome till sin liknelse av 

Herodias vid Kybele. Gudinnans staty befinner sig 

ovanför scenen, kröner tronen och ramas in av 

kolonner som bär upp valv. Sättet statyn är placerad 

ger intrycket av att det snarare är statyn än själva 

tronen och personen som sitter på den som innehar 

den verkliga makten. Salome som står till vänster 

snett nedanför tronen har enligt vad jag kan se inga 

direkta yttre tecken på någon makt, hon bär dock 

samma sorts höga huvudbonad som mannen på tronen 

och kvinnan stående till höger som jag förmodar 

föreställer Herodias. Den stora rymd ovanför scenen 

med personerna i vilken gudinnestatyn i valvet 

dominerar förstärker illusionen av den makt som 

utgår från gudinnan.                                                                                                                                                                    

6. 
 

6. Moureau, Gustave, (1826-1898) Salome (1876), från 

Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-

de-Siècle Culture av Bram Dijkstra, 1986.  

                                                
6 Gustave Flaubert, ”Herodias”, III. 



 

 

 

Begäret sätts i samband med en manifestation av makt. Femme fatalens attraktionskraft utgår från 

denna maktmanifestation, hon är åtråvärd för den styrka hon besitter som tar sig uttryck genom ett 

uppvisande av makt. Herodias hår som det beskrivs i Flauberts text ovan får mig att tänka på 

Edvard Munchs Vampyren, där det sexuellt laddade kvinnohåret rinner ned över mannes kropp när 

han vilar i vampyrens famn, något det finns antydan till även i Stucks sfinx. Kvinnans kraft sipprar 

ned mot mannen, och håret blir ytterligare ett av de maktattribut som speglar kvinnans makt över 

mannen i den erotiska fantasin. Maktattributen gör kvinnan sublim, skönheten ligger i hennes 

manifestation av makt.7 Att låta femme fatalen ta form i mytologiska gestalter, ofta rentav 

livsfarliga som sfinxen och vampyren, upprätthåller det skrämmande och samtidigt fascinerande i 

kraften som får mannen att falla ned inför henne. Edströms prinsessa besitter liksom de samtida 

femme fatalerna denna kombination av skräck och fascination, som alltså får mannen att begära 

henne, och det är genom maktattributen och sin upphöjda position hon erhåller sin dragningskraft. 

Ytterligare ett exempel är  Gustave Moureau som istället använder den befallande blicken hos en 

siren tillsammans med handen som vilar över mannen som sjunkit ned framför henne, och 

förstärker makten ytterligare hos kvinnogestalten genom att låta henne hålla en stav och krönas av 

en krona av växtlighet i The Poet and the siren. Liksom i Vampyren finns här inget synligt fysiskt 

motstånd från mannens sida gentemot kvinnovarelsen, på detta sätt skiljer sig dessa bägge femme 

fataleframställningar från Edströms prinsessa på glasberget i att mannen där ryggar undan för henne 

och tycks värja sig med sitt falliska svärd, som han på bilden låter falla mellan hennes lår. Samtidigt 

har mannen i Edströms illustration blicken riktad upp mot kvinnan på tronen, vilket vittnar om en 

fascination och ett begär till henne. Lois Chalon visar i Circe en kvinna sittende på en tron likt 

Flauberts Herodias flankerad av stenlejon, tronen omges av växtlighet och bakom henne något som 

liknar en sol. Kvinnan på tronen ramas in av ett valv och två bevingade, ormliknande skulpturer. I 

förgrunden ses Oddysseus män förvandlade till grisar. Scenen saknar den intimitet som återfinns i 

”Prinsessan på glasberget”-illustrationen och flera av de erotiskt laddade femme 

fataleframställningarna jag tagit upp, men liksom i Moureaus Salome är det själva framställningen 

av makt som blir påtaglig. Begäret tar sig egentligen bara uttryck liksom i Moureaus  The Poet and 

the siren i kvinnans utskjutande höftparti, något som även är påtagligt i de breda höfterna på 

Edströms sittande prinsessa. Betoningen av kvinnans höfter understryker hennes kvinnlighet och 

blir föremål för en diskussion om maskulinitet och femininitet i femme fatalegestalten utifrån vem 
                                                
7 Alex Potts skriver om detta i Flesh and the Ideal. Winckelmann and the Origins of Art History, där två antika 

gudinnor tillskrivits en sublim skönhet genom att som en staty av gudinnan Atena bära vapen eller som Artemis 
utöva makt då hon straffar Niobe. Potts, 1994. 



det är som begär, där jag menar att femme fatalen  faller i en egen kategori av kvinnligt begär. 
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7. Munch, Edvard, (1863-1944) Vampire (1895/1902), (Vampyren), från Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil 

in Fin-de-Siècle Culture av Bram Dijkstra, 1986. 8. Moreau, Gustave, (1826-1898) The Poet and the Siren (1895), 

(originalets titel okänd?), från Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siècle Culture av Bram 

Dijkstra, 1986. 9. Chalon, Lois, (b.1866), Circe (1888), från Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-

Siècle Culture av Bram Dijkstra, 1986.  

 



När författare och konstnärer skildrade femme fatalen anser jag inte att de uttryckte en önskan 

om en kvinna som enbart fanns till för att tillfredställa deras egna manliga, masochistiska lustar. De 

skildrade en självmedveten kvinna som begär mannen i ett ömsesidigt spel mellan mannen och 

kvinnan. Sen kan man kanske inte alltid förutsätta att det den enskilde konstnären eller författarens 

begär som avspeglas, med tanke på femme fatalemotivets spridning var det antagligen många som 

skildrade denna kvinnogestalt eftersom hon var på modet, men det betyder samtidigt att det fanns 

en publik för femme fatalen. Lika lite som det alla gånger är konstnärens eget begär som skildras 

kan man påstå att Edström medvetet gjort prinsessan på glasberget till femme fatale. Det som 

däremot blir intressant är förhållandet mellan sagoillustrationerna kring sekelskiftet 1900 och den 

samtida konsten, varför Edströms prinsessa antagligen har sin förebild i femme 

fataleframställningar. Edströms prinsessa på glasberget passar väl in i bilden av femme fatalen. 

Mannen som iklädd riddarrustning rider på berget under hennes tron har naturligtvis ett begär efter 

henne, eftersom han företar sig det att rida uppför det hala glasberget. Hans tvekan, att han inte rider 

hela vägen upp på en gång utan först den tredje gången, kanske vittnar om att han vet att närmar sig 

en kvinna som likt femme fatalerna har en inneboende kraft vilken gör henne åtråvärd. Titlar som 

The eternal idol tyder mer på min åsikt att maktsymbolerna understryker dessa av kvinnans 

egenskaper. Kvinnan vet om denna kraft hos sig, det är det som gör henne till en femme fatale,  inte 

att en man placerat henne i en upphöjd position för att sedan dyrka henne. Själva sagan ”Prinsessan 

på glasberget” handlar ju trots allt om en prinsessa som satt sig själv uppe på ett glasberg, ingen har 

tvingat dit henne. Hon har själv bestigit tronen och inväntar den förste man som hon fattar intresse 

för, alla friare har hon visat sig ointresserad av tills denne man visar sig, därför kan han rida uppför 

det hala berget av glas. Om femme fatalen i konsten var motsatsen till den uppoffrande kvinna som 

är så medtagen av nattens utsvävningar med maken att hon ser på gränsen till sjuk eller döende ut, 

borde då inte även femme fatalens sexualitet även vara den motsatta? Att se femme fatalen som 

enbart en manlig fantasi där kvinnan finns till för att tillfredställa denna skulle enligt min mening 

vara att missförstå hela det begär efter femme fatalen som uttrycks i de konstnärliga skildringarna. 

Det vill säga önskan om en kvinna som begär mannen och möter honom halvvägs i fantasin. När 

Dijkstra skriver om kvinnohat och liknelser vid kvinnan som rovdjur i negativ bemärkelse är detta 

enligt min mening en väldigt snäv syn på både manlig och kvinnlig sexualitet, som säger att det i 

vanliga fall endast är mannen som begär medan kvinnan förpassas till objekt, målet för hans lustar. 

Kvinnan som rovdjur skulle däremot, som Dijkstra föreslår, enbart vara ute efter mannens säd.8 

Båda fallen talar för en slags envägskommunikation som jag starkt tvivlar på var önskvärd, vidare 

kan man fråga sig om en ömsesidig sexualitet verkligen är otänkbar?  

Att somliga kvinnor kring sekelskiftet 1900 tilltalades av femme fatalefantasierna och försökte 

                                                
8 Dijkstra 1989, 240. 



efterlikna femme fataler ger både Dijkstra och Sasson ger exempel på. Eller som Sasson uttrycker 

det:  

 

Finally, the seductress appealed to not-so-virtuous women, who regarded it as a role 

model for how to wield power over men – or who simply liked sex.9 

 

Man skulle också kunna ta bort ordet ”or”, eftersom femme fatalefantasin visar en kombination av 

makt och sex som utgör själva fantasins grund. Att föreställa sig att kvinnor enbart anpassade sig till 

dessa fantasier för att vara män till lags skulle vara att underkänna femme fatalens kraft, även om 

det säkerligen också förekom. Bland annat kan man undra kring de kvinnor som strävade efter att 

likna de utmärglade vampyrkvinnor Dijkstra beskriver för att de attraherades av den makt dessa 

varelser utstrålade.10 Sasson nämner grevinnan de Castiglione som en av de kvinnor som levde upp 

till en sterotyp femme fatalefigur.11 Virginia de Castiglione lät under 1800-talets andra hälft 

fotografera sig för att visa sig i olika roller och fantasier, men själv har jag har alltid förstått det som 

att dessa var hennes egna fantasier, som hon på detta sätt visade upp. 

Att det vid sekelskiftet 1900 fanns en publik efterfrågan på en begärande kvinna vittnar Oscar 

Wildes ”Salome” i skildringen av Salomes begär efter Johannes döparen (som visserligen inte 

besvarar detta begär) i det att hon säger: 

 

Johannes! Jag älskar din kropp. Din kropp är vit som som ängens lilja, vilken 

skördemannen ej avmejat. Din kropp är vit som snön, vilken ligger över bergen, som 

snön som ligger över Judéens berg och skrider ned i dalarna. Rosorna i drottningens av 

Arabien trädgård äro icke så vita som din kropp. Varken rosorna i den arabiska 

drottningens trädgård, eller morgongryningens fötter, som trippa på bladen, eller 

månens barm då hon ligger i havets sköte... Det finns inget i världen, som är så vitt som 

din kropp. - Låt mig vidröra din kropp!12 

 

Den ännu ej avmejade liljan känns i och med berättelsens fortskridande som en nog så ödesmättad 

beskrivning. Att överhuvudtaget likna mannens kropp med blommor, som annars visar en vanlig 

koppling mellan kvinna och natur, skulle kunna ses som en omkastning av könsrollerna. Eller 

                                                
9 Sasson 2001, 99. 
10 Dijkstra 1989, 348. Dijkstra tar i samma kapitel upp den första kvinnliga vampyrskildringen i litteraturen, Sheridan 

Le Fanus Carmilla, som jag skulle vilja beskriva som en kombination av vampyrberättelse och lesbisk 
kärlekshistoria, vilket skulle kunna leda till en ny diskussion – var det alltid män kvinnorna ville attrahera när de 
försökte efterlikna sådan varelser? 

11 Sasson 2001, 101. 
12 Oscar Wilde  ”Salome” ur Spöket på Canterville och andra berättelser, 1929 s. 67-68. 



vittnar om att de inte är självklara. Däremot anser jag inte att kvinnan för den skull intar en 

maskulin roll, som hos Dijkstra beskrivs som aggressiv.13 Femme fatalen är inte maskulin, hon är i 

allra högsta grad feminin. Att hävda något annat vittnar om en snäv uppdelning av könsroller. Vad 

jag vill peka särskilt på med stycket ovan är beskrivningen av hur Salome rent fysiskt begär 

Johannes. Hon drömmer inte om att svärmiskt närma sig honom, hon vill ha hans kropp. Kvinnan 

begär mannen.  

En önskan om en kvinna som uttryckligen har ett eget begär förklarar femme fatalegestalten. 

Begäret och den kraft som utgår från kvinnan och speglas i maktmanifestationen gör henne 

åtråvärd. Detta kan avläsas i Munchs vampyr och Moureaus siren, där kvinnovarelserna inte tycks 

utöva något fysiskt våld för att hålla kvar sina offer. Tvärtom har männen på bilderna sjunkit in i 

kvinnans famn och tycks förlorade i henne, inte helt olikt hur Edströms prinsessa tar mannen in i sin 

(sexuella) sfär när han tillåts rida uppför glasberget. Att mannen hamnat i kvinnans sfär förstärks 

genom att inga blickar riktas ut från någon av de tre bilderna, det finns heller inga andra personer 

som stör i scenen, det är intima skildringar av en sexuell situation. Att mannen genom att som i The 

sphinx eller Vampyr vänt ryggen mot betraktaren kan tolkas som en världsfrånvändhet, påminnande 

om vad som skildras i balladen om Herr Olof och havsfrun där havsfrun får mannen att glömma allt 

om sitt vanliga liv och istället stanna hos henne. Temat är alltså äldre än sekleskiftet 1900, men gick 

att använda i den moderna tiden; mannen förlorar sig i ett kvinnligt väsende bortom verkligheten. 

Mannen hamnar i kvinnans våld, och inte vilken kvinna som helst utan ett naturväsende fyllt av en 

speciell sorts kraft; hon har makt att på magisk väg få honom att stanna hos sig. Samtidigt inleds 

balladen med att Herr Olof - självmant tycks det som - rider till hennes gård. Hon uppger att hon 

väntat honom, vilket tyder på att hon redan i förväg utövat en slags dragningskraft på honom som 

man utan tvekan kan anta är av ett erotiskt slag.14 Åter igen, vad som skildras i femme fatalefantasin 

är inte en verklig, värdslig makt utan attribut som förstärker rollen i den sexuella fantasin. Som jag 

spekulerade i min c-uppsats var det kanske rentav önskvärt att hamna i kvinnans våld, det  skulle i 

sammanhanget kunna uppfattas som ett avståndstagande från det moderna samhället. I c-uppsatsen 

tar jag upp motreaktionerna på industraliseringen och det moderna samhället där bondesamhället 

liksom naturkrafterna ansågs hotade. Naturmytiska väsenden idealiserades liksom 

bondebefolkningen, men det vilda orörda landskapet sattes även i samband med nationell identitet 

hos nordiska konstnärer. Men engelska Arts & Craftsrörelsens antiindustrialism och 

tillbakablickande bör också noteras i sammanhanget, särskilt som dess idéer spreds till bland annat 

svenska konstnärer. Med starka konstnärliga reaktioner mot det moderna samhället kan man 
                                                
13 Dijkstra 1986, 250. Dijktstra skriver om nymfomanin som enligt krimonologer förvandlade de timidaste kvinnor till 

skamlösa backanter och gav konstnärerna utlopp för manliga fantasier om mytologiska vildkvinnor som antog en 
aggressiv, manlig roll i sexuella sammanhang. Feministerna skulle enligt Dijkstra i fantasin ha utrustats med dessa 
maskulina begär. 

14 Folk och rackare, 1976. 



föreställa sig att det var önskvärt att falla offer för en kvinnlig naturmakt. Mannens band till 

civilisationen, det moderna, bryts och han förlorar sig i  något som kanske inte är helt olikt en 

romantiserad föreställning om det förindustriella samhället. Femme fatalen är kanske i så fall mer 

än en erotisk fantasi, hon är det industriella samhällets svar på de kvinnliga väsen som tog männen 

till sig, men som jag misstänker var ett utlopp för fantasier bortom en social kontroll av sexualiteten 

som återfinns i de flesta samhällen, och som man någonstans får förmoda var anledningen till att 

fantasierna uppstod. Att tolka kvinnan eller femme fatalen som något ont blir fel i förhållande till 

det faktum att positiva kopplingar mellan kvinna och natur är väldigt starka vid tiden, extra tydligt 

blir detta i jugendstilen kring sekelskiftet 1900 där kvinnan och naturen är näst in till utbytbara.  

Femme fatalegestaltens förekomst kring sekelskiftet 1900 bör slutligen även ses i förhållande till 

symbolismen, konstriktiningen ville framställa det icke synliga och hämtade motiven från drömmar 

och fantasier. Den erotiska fantasin om femme fatalen har därmed en stark förankring i konstnärliga 

sammanhang där det är just fantasin som uttrycks, varför jag ställer mig kritisk mot att femme 

fatalen skulle vara ett resultat av kvinnohat.  

Symbolismen som sagoillustrationernas ideologiska grund samt de antiindustriella 

strömningarna skulle alltså gå att sätta i samband med Edströms tecknande av illustrationen till 

”Prinsessan på glasberget”, i synnerhet som utgivningen av Svenska folksagor hör samman med 

idealiseringen av och en vilja att bevara något av bondesamhället. I så fall får ”Prinsessan på 

glasberget”-illustrationen en väldigt symboltyngd laddning där prinsessan blir det gamla, hon 

representerar naturen och mannen som rider upp mot henne vänder sig således bort från 

civilisationen och det moderna samhället. Men man skulle också kunna se det som att illustratören 

helt enkelt passade på att smyga in en femme fatale i sagoboken.  
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