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Uppsatsens ämne berör användningen av intermedialitet för att förmedla ett narrativ i Dante Gabriel 

Rossettis verk Lady Lilith och Sibylla Palmifera. I uppsatsen undersöks hur Rossetti problematiserar den 

samtida kvinnosynen. Med intermedialitet menas användningen av två medier i samma verk, i detta fall 

sonett och måleri. Syftet är att undersöka hur Dante Gabriel Rossetti problematiserade den rådande 

tudelade synen på kvinnan som antingen ond eller god. 

Den intermediala teorin som används bygger på W.T.J. Mitchells teori om relationen mellan bild och 

text, vad dessa medier tillför varandra samt skillnaden mellan dem. Genom analyser av både text och 

måleri undersöks de bägge verkens ikonologi. Dispositionen består av tre avsnitt. Det första avsnittet 

fungerar som en bakgrund till de övriga två avsnitten. Avsnitt två och tre består av enskilda analyser av 

de bägge verken med tillhörande texter. 

 

Resultatet visar att Dante Gabriel Rossetti med dessa verk problematiserar dualiteten i den samtida 

kvinnosynen. Genom att använda mytologiska kvinnogestalter skapar Rossetti en mer nyanserad bild av 

synen på kvinnan under den viktorianska epoken. Användningen av sonett och måleri tillsammans 

fungerar väl i Lady Lilith då verket får en fördjupad inre mening. I dubbelverket Sibylla Palmifera 

relaterar dock sonett och målning inte lika bra med varandra.  
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Inledning 

Under mitten av 1800-talet skakades den samtida viktorianska konstvärlden om av Englands 

första avant gardekonströrelse, det Prerafaelitiska brödraskapet. Denna grupp av unga 

konstnärer inspirerades framförallt av konsten från 1400-talets ungrenässans samt den 

medeltida konsten. De ville ta avstånd från den italienska 1500-tals konstnären Rafael och den, 

enligt dem, klichéartade och formalistiska konst som kom från den Kungliga Konstakademin. 

Den Prerafaelitiska konsten utmanade det samtida konstlivet med klara färger, utmanande 

och drömska skönheter, en stark ikonografi samt ett djupt allvar i alla sina verk. Rörelsens 

konstverk präglas av ett starkt patos oavsett om det rör sig om måleri, poesi, fotografi eller 

andra konsthantverk. Motiven vittnar ofta om berättelser om kärlek och skönhet, död och svek 

med, inte sällan, en stark sexuell underton. 

Dessa texter tillsammans med det tydliga bildspråket skapar en sensualitet i bilderna som 

fångar betraktares intresse än idag. Föreningen av ett medeltida bildspråk och berättelser med 

ett engagemang för samtida sociala frågor och radikala politiska uppfattningar skapade en 

utmanande konst, full av motsättningar. Det Prerafaelitiska brödraskapet satte sig emot 

konstakademin och utmanade bland annat det samtida viktorianska kvinnoidealet. 

En av grundarna och en central figur inom rörelsen, Dante Gabriel Rossetti (1828–1882), 

var både poet och målare och kombinerade ofta dessa två medier. Dennes motiv har ofta en 

stark mytologisk koppling och de texter som skrevs till bilderna förstärker den berättelse som 

Rossetti vill förmedla. Undersökningens fokus ligger på verken Lady Lilith (1866–68, 1872–

72) samt Sibylla Palmifera (1865-170). Modellen i båda dessa verk är Alexa Wilding (1847–

1884). Wilding är inte den mest berömda av Rossettis modeller trots att hon var modell i fler av 

Rossettis verk än andra. Hennes sublima skönhet gav Rossettis verk en ny anda och denna 

förändring bidrar till en intressant diskussion om Rossettis kvinnoideal. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera och analysera förhållandet mellan Dante Gabriel 

Rossettis verk Lady Lilith och Sibylla Palmifera och de texter som hör till respektive målning. 

Analyser av verken och dess texter ligger till grund för min undersökning av hur Rossetti 

problematiserar den samtida synen på kvinnan. Undersökningen studerar även vad Rossetti 

väljer att betona i sina dubbelverk och hur dessa ligger i linje med de prerafaelitiska idealen. 

Verken Lady Lilith och Sibylla Palmifera är gjorda som dubbelverk och ska, enligt Rossetti 

själv, ses som varandras antiteser. Dubbelverk i Rossettis måleri innebär verk som innehåller 
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både målning samt en tillhörande text, skriven till verket. Båda dessa verk har även, som nämnt 

ovan, samme modell och är gjorde under samma period av Rossettis liv. Dessa båda verk kan 

även tillsammans ses som ett dubbelverk genom att visa upp både det goda kvinnliga och det 

onda kvinnliga.    

Syftet av studerandet av dessa verk och dess tillhörande texter är att öka förståelsen för 

användandet av två medier för att förmedla ett narrativ.  

Mina frågeställningar är: 

- Hur kan vi förstå Rossettis måleri relaterat till de dikter som är skrivna till dem? 

- På vilket sätt problematiserar Dante Gabriel Rossetti de två polariserade 

kvinnobilderna i det viktorianska samhället genom sina verk? 

 Teori och metod 

En intermedial teori stödjer undersökningen av relationen mellan dikt och måleri i de valda 

verken samt vilken påverkan dessa har på varandra. Med hjälp av en intermedial teori kommer 

Rossettis verk undersökas samt hur Rossetti använder i sina verk för att förmedla ett narrativ. 

Ikonologi i detta fall syftar till W.J.T. Mitchells förklaring som han skriver om i sin bok 

Iconology: Image, Text, Ideology och som han senare utvecklar i Picture Theory; Essays on 

Verbal and Visual Representation. Mitchell menar att det visuella spelar en betydande roll i 

människans kultur, oavsett om det gäller litteratur, bild, musik eller liknande. I boken 

undersöks hur bild och text hänger ihop och bör ses som kompanjoner, så kallade ”sister acts”.  

I boken Iconology: Image, Text, Ideology skriver Mitchell om ordet ikonologi för att öka 

förståelsen för ordets innebörd. Ikonologi kommer ifrån ”Icon”; bilder, avbildning eller 

symbol, och ordet ”Logos”; läran-, idéen-, ordet, och förklarar därmed att ikonologi är läran 

om bilder eller bildernas retorik. Användning av ordet ikonologi kopplar ihop boken, och även 

detta arbete, med en lång tradition av att skriva om konst och dess symbolik. Mitchell utvecklar 

sin teori om intermedialitet i Picture Theory; Essays on Verbal and Visual Representation och 

vidare utforskar frågor om vad en bild är, hur detta skiljer sig från text samt hur dessa olika 

medium interagerar med och skiljer sig från varandra.  

Valet av den teoretiska utgångspunkten fungerar som stöd för att på ett vetenskapligt sätt 

besvara mina frågeställningar. Meningen med den intermediala utgångspunkten är att den ska 

fungera som stöd vid analyserandet av det valda materialet och öka förståelsen för relationen 

mellan Rossettis målningar och tillhörande texter. Målningarnas ikonologi undersöks och 

sedan jämförs målningen med texten för att se hur väl dessa texter relaterar till målningen. 

Även målningarnas titlar undersöks samt hur väl de relaterar till målningen. Komparativa 
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analyser av de respektive målningarna i slutet av undersökningen tillsammans med texterna 

visar på intermedialiten som Rossetti ofta använde sig av.  

 

Material och urval 

Materialet består av målningarna Lady Lilith (1866–68, 1872–73) och sonetten Body´s 

Beauty som Rossetti skrev till denne och graverade in i ramen. Under samma tid som Rossetti 

målade Lady Lilith målade han även Sibylla Palmifera (1865–1870). Sonetten Soul´s Beauty 

som är skriven till Sibylla Palmifera skrevs 1866.  

De texter som har skrivits till dessa målningar är skrivna av Rossetti själv, i några fall under 

skapandet av målningen, men oftast i efterhand. Detta ger målningarna och tillhörande texter 

en annan relation än om Rossetti hade utgått från redan befintliga texter skrivna av en annan 

författare, och då endast tolkat texten. Rossettis val att skriva egna texter ger honom möjlighet 

att skapa en egen kontext till målningarna vilket inte är möjligt vid användandet av en redan 

befintlig text. 

Lady Lilith och Sibylla Palmifera såldes till två olika köpare och finns nu på två olika 

museer. Rossetti målade om Lady Lilith mellan 1872–1873 och målade in modellen Alexa 

Wildings ansikte i verket istället för den tidigare modellen Fanny Cornforth. Detta kan vara för 

att Rossetti skapade Lady Lilith och Sibylla Palmifera som varandras antiteser och genom att 

använda samma modell blir sammankopplingen mellan dem mer tydlig.  

Jag har ej tillgång till målningarna eller texterna i dess fysiska form utan använder mig av 

digitala källor.  

 

Forskningsläge 

Dante Gabriel Rossetti och de utvalda verken är välkända och mycket forskning har redan 

bedrivits kring dem. Undersökningens fokus ligger på förhållandet mellan sonett och måleri 

samt hur Rossetti problematiserade den tudelade samtida kvinnobilden i sina verk Lady Lilith 

samt Sibylla Palmifera.  

Det har skrivits mycket kring hur det Prerafaelitiska bildspråket har påverkat vår bild av så 

kallade femme-fatales och därför vill jag istället undersöka hur Rossetti, som en man av sin tid, 

problematiserade den samtida tudelade synen på kvinnan som antingen ond eller god. 
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Undersökningen tar stöd i bland annat Jan Marsh bok The Pre-Raphaelite Sisterhood och 

Elizabeth Prettejohns bok The Art of the Pre-Raphaelistes samt J.B. Bullens bok The Pre-

Raphaelite Body; Fear and Desire in Painting, Poetry and Criticism.  

 

Disposition 

Undersökning kommer att, förutom inledning och avslutning, bestå av tre avsnitt. Det första 

avsnittet beskriver hur det viktorianska kvinnoidealet såg ut ur ett samhällsperspektiv. I det 

inledande kapitlet tas även hårets betydelse inom poesi och måleri upp då håret hade ett stort 

symboliskt värde både i den kulturella samtiden men framförallt inom det prerafaelitiska 

bildspråket. Detta kapitel fungerar som en bakgrund till de följande två kapitlen. 

 Det andra kapitlet analyserar verket Sibylla Palmifera med tillhörande sonett. Därefter 

följer ett liknande uppbyggt kapitel som behandlar verket Lady Lilith. 

Som avslutning kommer undersökningen att sammanfattas och slutsatser lyftas fram.  
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Det viktorianska kvinnoidealet 

Den tudelade kvinnosynen 

Under den viktorianska eran skedde en moralisk förändring i samhället. Under tidigare 

århundranden fanns det en relativt öppen inställning till den mänskliga kroppen och det 

sexuella. Denna attityd förändrades under 1800-talet och istället växte nya ideal fram, framför 

allt gällande kvinnan och hennes kropp. Kvinnan tillhörde nu i ännu högre grad hemmets sfär 

och kvinnans möjlighet till självständighet var mycket begränsad. Det kvinnliga idealet under 

större delen av 1800-talet kom att domineras av den moraliska eller dygdiga kvinnan som 

definierades utifrån sina förhållanden till olika män i hennes liv, som en moder, en hustru eller 

en dotter.1 Detta var en del av den nya moraliska och kulturella identitet som den borgerliga 

medelklassen skapade under denna tid, som ett sätt att skilja sig från den så kallade omoraliska 

arbetarklassen.  

I och med den industriella revolutionen bröts de traditionella klasskillnaderna ner och den 

borgliga medelklassen hade nu råd att på ett nytt sätt separera hemmet från arbetet. Detta 

gjorde hemmets sfär till något heligt, ett skydd från en omvärld i ständig förändring. Hemmets 

helighet kan förstås utifrån skillnaden från stadens gator som ansågs vara hem till de orena, 

fallna och sexuellt omoraliska. Som exempel på den kontroll som samhället hade över kvinnor 

kan man se tillbaka på en av de lagar som infördes under 1800-talet som endast gällde kvinnor. 

1834 infördes en lag som sade att alla kvinnor var ekonomiskt ansvariga för sina utom-

äktenskapliga barn. Det var kvinnans ansvar att se till att inte bli en så kallad fallen kvinna. 

Denna lag infördes framförallt för att avskräcka kvinnor från att vara sexuellt aktiva eller 

prostituera sig, utan hålla sig till hemmet.2  

Sexualiteten fick en än mer betydande roll under den viktorianska eran. Den öppenhet och 

lekfullhet som rådde under det tidigare århundradet byttes nu ut mot sedesamhet, dygdighet 

och anständighet.3 Den moraliska kvinnan var idealet och den fallna kvinnan blev ett uttryck 

för alla kvinnor som hade sex utanför äktenskapet, detta gällde oavsett om kvinnan var ogift 

                                                           
1 Lynn, Nead, The Magdalen of Modern Times: The Mythology of the Fallen Women in Pre-Raphaelite Painting, Oxford 

Art Journal, Vol. 7 No. 1, Oxford University Press, Oxford 1984, s. 29 
2 Lisa, Forman Cody, ”The politics of Illigitemacy in an age of reform: women, repruduction and political economy in 

Englands New Poor Law 1834”, Journal of Womens History, Vol. 11 No. 4, John Hopkins University Press, 2000 
3 Michel, Foucault, The History of Sexuality; an introduction, översättning av Robert Hurley, Penguin Books, London 

1976, s. 3.  
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eller gift. Om detta skriver J.B. Bullen i sin bok The Pre-Raphaelite body; Fear and Desire in 

Painting, Poetry and Critisism.4  

Parallellt växte en slags besatthet av det sexuella fram som en kontrast till detta, för kvinnor, 

prohibitiva samhälle. Denna sexuella besatthet kom i uttryck tydligt inom måleri, poesi och 

litteratur.5 I sin artikel från 1984 skriver Nead att; 

”we must begin to understand the nineteenth century in terms of a constant and persistent definition and re-

definition of acceptable sexual behavior”6  

  Detta fungerar som en fingervisning till den kluvna sexuella besattheten som rådde under 

den viktorianska eran. Det sexuella blev det mätsnöre som samhället i stor utsträckning valde 

att förhålla sig till, oavsett om det rörde ett avståndstagande ifrån, eller omfamnandet av det. 

 

Den sexualiserade kvinnan  

I sin bok från 1998 skiljer Bullen på vad han kallar för den sexualiserade kvinnan och den 

fallna kvinnan inom måleri.7 Den sexualiserade kvinnan saknar, till skillnad från den fallna 

kvinnan eller den dygdiga kvinnan, ofta ett tydligt narrativ eller kontext som fungerar som 

riktmärke för betraktaren om vilken typ av kvinna som är avbildad. Detta försvårar för 

betraktaren att döma om kvinnan är en ängel eller en demon, en moralisk eller omoralisk 

kvinna. I det prerafaelitiska måleriet framställs ofta kvinnan på ett sätt som subtilt eggar en 

sexuell fantasi. Det kan vara ett par röda läppar, lösa böljande lockar eller en bar axel.8 

Åskådaren kan endast betrakta henne och utifrån sin egen moral döma om hon är en moralisk 

eller omoralisk kvinna. Det moraliska oket som följer med en fallen eller dygdig kvinna gäller 

oftast inte för den sexualiserade kvinnan.  

Under den viktorianska epoken kategoriserades oftast kvinnor antingen som onda eller 

goda, änglar eller demoner, en Maria eller en Magdalena. Detta bidrog ytterligare till 

berövandet av den egna kvinnliga identiteten. Alla kvinnor, både dygdiga som fallna, spelade 

en underordnad och marginaliserad roll under den viktorianska epoken. I sin bok ”The Art of 

the Pre-Raphaelites” skriver Elisabeth Prettejohn bland annat om detta.9 Prettejohn menar att 

Rossettis verk kan ses som ett uttryck för den viktorianska mannens fantasi. En drömvärld där 

                                                           
4 J.B., Bullen, The Pre-Raphaelite body; Fear and Desire in Painting, Poetry and Critisism, Clarendon Press, Oxford 

1998. 
5 Nead, 1984, s. 26. 
6 Nead, 1984, s. 26. 
7 Bullen, 1998, s.50 ff. 
8 Elisabeth, Prettejohn, The Art of the Pre-Raphealites, Tate Gallery Publishing, London 2000, s. 218. 
9 Prettejohn, 2000, s. 208 ff. 
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bägge dessa kvinnotyper tillåts ha en sensuell dragningskraft. Prettejohn beskriver hur 

prerafaeliterna målade kvinnor som fick den viktorianska mannen att drömma om att 

”[…]cherish and protect the virtuous woman[…]” eller ”[…]dominate and master the vicious 

one”[…].10  

Även Helene E. Roberts skriver i artikeln ”The Dream World of Dante Gabriel Rossetti” 

om hur Rossetti var en dagdrömmare, med liknande kulturella och sociala värderingar som 

andra viktorianska män.11 Den sexualiserade kvinnan som beskrivs av Bullen skulle kunna 

vara Rossettis och prerafaeliternas tolkning av den polariserade kategoriseringen av kvinnor. 

För trots att de till stor del hade samma sociala och kulturella kvinnosyn som samtida män i 

samhället, var de ändå mer stöttande av kvinnor än många. Målningar av sexualiserade 

kvinnor, istället för fallna- eller dygdiga kvinnor, kräver att betraktaren aktivt skapar en egen 

tolkningen av verket där tolkningen inte görs efter ett viktorianskt tolkningsmönster.  

 

Det narrativa håret  

Inom det Prerafaelitiska måleriet spelar kvinnornas hår en betydande roll, i högre 

utsträckning än vad det hade gjort tidigare i historien eller av samtida målare. Hårets betydelse 

för Prerafaeliterna kan bäst liknas vid den framställning av hår som fanns inom framförallt 

litteraturen. Om detta skriver Elisabeth Gitter om i sin artikel ”The Power of Hair in the 

Victorian Imagination”.12 I alla tider har kvinnans hår haft en betydande roll, dels som en del 

av det rådande skönhetsidealet och dels symboliskt. Genom historien har olika typer av 

ikonografi kopplats till just kvinnans hår och under den viktorianska eran nådde hårets 

ikonografi sin absoluta topp. Håret spelar en stor roll inom det prerafaelitiska måleriet och den 

poesi som många gånger tillhör dessa verk. Med en stark ikonografi som kan liknas med ett 

eget narrativ kom detta att utmana det viktorianska kvinnoidealet lika mycket som övriga delar 

av dessa verk. 

Inom litteraturen har håret, framför allt gyllene hår; till detta räknas blont hår såväl som 

kopparfärgat och rött hår, alltid spelat en betydande roll, något som kulminerade under den 

viktorianska eran. Genom att tillskriva håret en komplex inre mening fylld av magi, kraft och 

                                                           
10 Prettejohn, 2000, s. 208 ff. 
11 Helene E., Roberts, ”The Dream World of Dante Gabriel Rossetti”, Victorian Studies Vol. 17 No. 4, Indiana University 

Press, 1974, s. 371–393. 
12 Elisabeth, Gitter, ”The Power of Womens Hair in the Victorian Imagination”, PMLA Vol. 99 No. 5, Modern Language 

Association, 1984. 
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stark symbolik blev det kvinnliga håret det ultimata verktyget för att förmedla viktorianernas 

kluvna besatthet vid den kvinnliga sexualiteten.13  

Precis som i det mesta inom det viktorianska samhället fanns det en dualitet i hårets 

symbolik beroende på vilken berättelse som skulle framföras. Om kvinnan som avbildades var 

en ängel, en moralisk kvinna, liknades hennes gyllene lockar med en helgongloria. Men var 

kvinnan demonisk, en fallen kvinna, liknades hennes hår oftast med en snara eller ett nät. 

Dessa kvinnor kunde använda sitt hår för att förföra och locka, skydda eller strypa sina älskare 

beroende på vilken typ av kvinna hon framställdes som.14 Håret kunde användas som valuta av 

dessa kvinnor och fungera som ett uppvisande uttryck om kvinnan själv inte kunde göra sin 

röst hörd. 

Det kvinnliga håret har alltid haft en stark symbolisk koppling till vävning, en symbolik 

med flera betydelser. Genom att se till lingvistiken, mer specifikt det grekiska ordet kteis kan vi 

få en fingervisning till hur vi kan förstå och tolka denna koppling. Ordet kteis direkta 

översättning är kam, men ordet har fler betydelser än så. Kteis kan översättas till kam (både 

hårkam och vävkam), kratta, strängar till lyra, kammussla eller vagina.15 Under den 

viktorianska eran utforskade författare och poeter i större utsträckning än någonsin tidigare 

hårets symboliska och motsägelsefulla ikonografi. Deras fascination för dubbelhet inom 

ikonografi gjorde även att de ytterligare utvecklade nya inre meningar och betydelser.  

Författare och konstnärer var i hög grad intresserade för hur hår kunde tolkas och läsas både 

i litteraturen och inom måleri. Håret var inte endast en symbol för kvinnans inre, det hade även 

ett eget liv och en egen energi som talade för sig själv. Hårets centrala roll blir tydlig vid 

läsandet av olika texter från denna tid. Rossetti var en av de mest framträdande poeter att skriva 

om hårets magiska kraft, både det goda och det onda. I dikten ”The Stream´s Secret” från ca 

1870 skriver Rossetti om håret som ett skydd från omvärldens oroligheter;16 

 

”Beaneath her sheltering hair, 

In the warm silence near hear breast, 

Our kisses and our sobs shall sink to rest; 

As in some trance made aware 

That day and night have wrought to fulness there 

                                                           
13 Gitter, 1984, s. 936. 
14 Gitter, 1984, s. 936-937. 
15 Gitter, 1984, s. 938. 
16 Dante Gabriel, Rossetti, Poems: A New Edition, Ellis & White, London 1881, S.103-114. 
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And Love has built our nest.” 17 

 

I Goethes pjäs Faust (1808) finns en beskrivning av Lilith som översattes från tyska till 

engelska av Percy Bysshe Shelley (1792–1822). Denna text visar på 1800-talets förtjusning av 

bilden av snärjande, fängslande och förförande hår. Rossetti skrev denna översättning på 

baksidan av en version av Lady Lilith som han utförde i vattenfärg år 1867; 

” Beware of her hair, for she excells  

All women in the magic of her locks 

And when she twines them round a young man's neck  

She will not ever set him free again”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Dante Gabriel, Rossetti, ”The Stream´s Secret”, Poems: A New Edition, Ellis & White, London 1881, S.107, rad 79-86. 
18 The Metropolitan Museum of Art, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337500 (hämtad 2018-12-06) 
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Sibylla Palmifera 

 

Souls´s Beauty 

Under the arch of Life, where love and death, 

Terror and mystery, guard her shrine, I saw 

Beauty enthroned; and though her gaze struck awe, 

I drew it in as simply as my breath. 

Hers are the eyes which, over and beneath, 

The sky and sea bend on thee,—which can draw, 

By sea or sky or woman, to one law, 

The allotted bondman of her palm and wreath. 

This is that Lady Beauty, in whose praise 

Thy voice and hand shake still,—long known to thee 

By flying hair and fluttering hem,—the beat 

Following her daily of thy heart and feet, 

How passionately and irretrievably, 

In what fond flight, how many ways and days!19 

 

(Bild 1) Sibylla Palmifera, 1866-1870, olja på canvas, 97 x 84cm, Lady Lever Art Gallery 

Beskrivning 

 I detta verk syns en kvinna, Sibylla, bärandes en guldskimrande klänning som skymtar 

fram under en dovt mörkröd klänning tillsammans med en mossgrön sjal som hänger löst runt 

hennes huvud och axlar. Det röda håret ramar in ansiktet likt en gloria. Den djupt röda färgen 

kontrasterar Sibyllans ljusa ansikte och förstärker den regala/helgonlika känslan. Hennes 

ansikte är stilla och kontemplerande, hon blickar ut bortom bildrummet och hennes skarpa 

drag ger bilden en sensualitet.  

I bakgrunden finns ett konkavt utrymme med vad som kan tolkas som en orm på vänster sida 

och en sfinx på den högra. Ormar har burit på en stark symbolik genom historien, både god 

och ond. Det kan vara en fingervisning till oraklet (sibyllan) vid Delphi som enligt grekisk 

mytologi kallades för Pythia. Enligt historien vaktades Delphi av en gigantisk orm kallad 

Python, som dödades av Apollo som sedan gjorde Delphi till sin egen fristad. Alla prästinnor, 

eller kvinnliga profeter som sedan kom att vara verksamma i templet fick namnet Pythia.20  

                                                           
19 Dante Gabriel, Rossetti, Ballads and Sonnets (first edition), Chiswick Press, London, 1881, s. 239. 
20 M.E., Berens, Myths and Legends of Ancient Greece and Rome, Xist Publishing, 2015, s. 67 f. 
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Definitionen av en sibylla är en kvinnlig grekisk profet, traditionellt en gammal kvinna, som 

förutspår framtiden i ett extatiskt skick.21 Det finns även en judisk-kristen koppling till 

sibyllorna. Det sägs att den Persiska sibyllan, även kallad den babyloniska, hebreiska eller 

egyptiska sibyllan, skrev de så kallade ”Sibylline Oracles” (140 f.kr-80 e.kr).22 Detta var en 

samling böcker som innehöll profetior skrivna i grekisk hexameter av olika författare och från 

olika tidpunkter i historien. I boken kan man bland annat läsa om Edens lustgård, Tornet i 

Babel och Noah, det finns även referenser till Alexander den Store, Cleopatra samt Homer och 

Hesiod.  

 

(Bild 2) Lucca Modonna,  

1437, Jan Van Eyck,  

Olja på pannå, 65 x 49 cm,  

Städel Museum 

 

 

 

 

 

 

 

Detta konkava utrymme flankeras av två pilastrar, den vänstra som en representation av 

kärleken med en blind putto med rosor över huvudet.23 Den högra pilastern är dekorerad med 

en dödskalle samt vallmoblommor, symboler för döden och djup sömn. Dessa två pilastrar 

tillsammans med fjärilarna skapar en slags livscykel. Sibyllan och fjärilarna, som 

representerar den mänskliga själen, är fast mellan kärleken och döden, beredd att delge 

betraktaren dennes öde. För att kunna tolka denna profetia krävs intelligens och list, 

Sibyllornas profetior var fyllda av dubbla betydelser.24 

Sibyllas position relaterar till målningar över Jungfru Maria sittandes på sin tron, vilket 

skänker en regal känsla till verket. Genom att se på verk såsom ”Lucca Madonna” (bild 2) 

                                                           
21 Milton S., Terry, The Sibylline Oracles; translated from the Greek into English blank verse, Eaton & Mains, New York, 

Curtis & Jennings, Cincinnati, 1899, s.27. 
22 Terry, 1899. 
23 W.B., Yeats, Symbolism in Painting, Essays and Introductions, Pavegrave Macmillan, London 1961, s. 147. 
24 Rossetti Archive, http://www.rossettiarchive.org/docs/s193.rap.html (hämtad 2018-12-09)  
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syns hur Rossetti influerades av den nederländska konsten från tidigare än 1500-talet. Det 

gyllene sken som tavlan ger illusionen av påminner om en lång tradition av avbildandet av 

madonnor som kan härledas till ”Madonna Enthroned” (bild 3) en tempera på pannå målad av 

Giotto de Bondone (1267-1337). 

 

 

 

 

(Bild 3) Madonna Enthroned,  

ca. 1300-1305, Gioto de Bondone, 

Tempera på pannå, 325 x 205 cm,  

Uffizi Gallery  

 

 

 

 

 

 

 

Palmgiverskan 

 

”I am just commensing a picture […]to be called Palmifera which is really to bear away the palm from al my 

doings hithero”25 

Detta skrev Rossetti i ett brev till köparen George Rae (1817–1902). Det är möjligt att 

detta var det verk som skulle ge honom det erkännande han ansåg sig förtjäna. Från början 

skulle verket endast heta Palmifera, palmgivaren. Det kan tänkas att hon var menad att vara 

den främsta av Rossettis skönheter då palmgivare representerar någon som delar ut vinsten. 

Sibylla Palmifera kan även tolkas som själva palmen, symbolen för vinst och framgång, och 

inte endast som givaren av detta. Sibylla Palmifera representerar mycket mer än endast 

                                                           
25Rossetti till Rae, Red. Mary, Bennett, Artists of the Pre-Rafaelite circle, the first generation: catalogue of works in the 

Walker Art Gallery, Nationalmuseums and Galleries on Merseyside, 1988, s. 170 
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kroppslig skönhet. Sibyllor, eller orakel, var visa kvinnor med stor kunskap som härstammar 

från den grekiska mytologin.26.  

Redan i inledningen av sonetten väver Rossetti in alla de element av livet som han håller 

kärt; ”Under the arch of life, where love and death, terror and mystery, guard her 

shrine[…]”.27 Kärlek och död, terror och mystik, detta är element som omringar Sibyllan och 

även definierar henne. Livets motsatser och dualiteter förenas och hålls samman av detta 

orakel. Vidare beskriver Rossetti hur Sibyllas blick väcker känslor av vördnad, en 

skräckblandad förtjusning,” […] I saw, Beauty enthroned; and though her gaze struck 

awe[…]” och hur denna själens skönhet med sin blick fängslar sina betraktare ”[…] The 

allotted bondman of her palm and wreath[…]”.28 De män som fängslas av Sibyllan och 

hennes blick och är beredda att följa henne vart hon går blir hennes tilldelande tjänare. Detta 

förtydligas i sonettens tolfte rad ”[…]Following her daily of thy heart and feet,[…]”.29  

Att Rossettis intention var att Sibylla Palmifera skulle vara den främsta av alla hans verk 

kan förstås vid läsandet av sonetten som målande beskriver hur denna Beauty Enthroned 

fängslar sina betraktare. Dock skulle det vara svårt att förstå denna intention endast vid 

betraktandet av målningen. Måleriet illustrerar inte djupet i sonetten utan ger ett mer 

”endimensionellt” och förenklat bildspråk. Om man, som exempel, ser noggrannare till 

rosorna och vallmoblommorna på pilastrarna blir det tydligt att dessa endast verkar placerade 

på väggen, det finns ingen naturlig utgångspunkt för dem. Även de arkitektoniska elementen 

samt den ikonologi som Sibyllan visas med framställs något platta och skapar inget riktigt 

djup i verket. Detta kan dock vara ett medveten val och influerat av målningar som Madonna 

Enthroned (bild 3).  

 På det sättet fyller sonetten ett viktigt syfte. Den förmedlar en tyngd och en inre mening 

till verket som Rossetti inte på ett tydligt sätt får fram i endast målningen. Rossetti betonar 

redan i sonettens första rader vad som kan beskrivas som de känslor som definierar dennes 

livssyn. Dock relaterar inte resterande delar av sonetten särskilt väl med målningen. Sonetten 

fungerar snarare som en kommentar på Rossettis allmänna syn på skönhet och de känslor som 

kan väckas vid ett möte med en sådan skönhet än en text som förmedlar det målningen inte 

kan. Denna text, förutom de första två raderna, skulle kunna appliceras på vilken målning av 

en vacker kvinna som helst, och skulle även fungera för sig själv. 

                                                           
26 Britannica, uppslagsord: sibyl, https://www.britannica.com/topic/Sibyl-Greek-legendary-figure (hämtad 2018-12-09) 
27 Rossetti, 1881, s. 239. 
28 Rossetti, 1881, s. 239. 
29 Rossetti, 1881, s. 239. 
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 Målningen kräver ett narrativ för att förstås och Sibylla Palmifera kan ses som en 

sexualiserad kvinna, som väcker betraktarens fantasi. Sibyllas position, som tillitsfullt är vänt 

mot betraktaren skulle kunna vara en fingervisning till att hon inte är en fallen kvinna. Dock 

är det inte självklart endast vid betraktandet av målningen att hon är en dygdig kvinna heller. 

De symboler som omger henne vittnar inte endast om godhet och kärlek, utan även om död 

och mystik och hon blir därför svår att placera. Sibylla uttrycker en sublim sensualitet som 

inte är uppenbar utan ligger precis under ytan och som skulle kunna representera den rådande 

tidens förvirring gällande sexualitet och kvinnliga ideal.  

Om även målningen fått namnet Soul´s Beauty skulle koppling bli naturligare till sonetten 

med samma namn. Namnet Sibylla Palmifera väcker mer frågor än vad den besvarar om 

målningen ses i relation med sonetten. Ingenstans i sonetten är Sibylla nämnd, eller några av 

de attribut som hör till en Sibylla, vilket gör koppling till målningen med namnet Sibylla 

onaturlig. Dock, som nämnt ovan, fungerar sonetten väl som en kommentar till Rossettis 

allmänna idé om skönhet. Genom att byta ut namnet på verket skulle en naturligare koppling 

skapas mellan text och bild. Det laddade namnet Sibylla Palmifera kan väcka vissa 

förväntningar på typiska Sibylla eller palmgivar attribut som visserligen delvis finns i 

målningen men som överhuvudtaget inte nämns i sonetten. Därför anser jag att titeln Sibylla 

Palmifera snarare problematiserar relationen mellan text och bild snarare än förklarar. Titeln 

Soul´s Beauty relaterar naturligare till dubbelverket.  

 

Sibyllan 

I en litterär tradition spelar inte Sibyllan huvudrollen i berättelser, hon återfinns traditionellt 

i slutet av ett kapitel och markerar slutet av en del av berättelsen och början på en ny. På så sätt 

representerar Sibyllan en vändpunkt, och det var i och med detta verk som Rossetti kom till ett 

nytt kapitel i sitt konstnärskap. Efter Sibylla Palmifera blev Rossetti kvinnor än mer drömska, 

än mer förföriska, färgerna blev klarare, kvinnornas drag tydligare och den stil som Rossetti är 

mest berömd för utvecklades efter detta. Det var under denna period som Rossetti mer och mer 

började måla kvinnor i halvfigur och gick längre ifrån målningar med ett flertal figurer så som 

Rossettis bildliga gestaltning av Dantes dikt ”La Vita Nouva” från 1295.30 

 

                                                           
30 The Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/poets/dante-alighieri (hämtad 2019-01-06) 



17 

 

 

(bild 4) Dante´s Dream at the Death of Beatrice, 1856, Dante Gabriel Rossetti, olja på canvas, 48 x 66 cm, Tate Gallery 

 

I sin artikel ”The Dream World of Dante Gabriel Rossetti” skriver Helene E. Roberts om 

hur Rossetti bjöd in betraktare till drömska värld och de kvinnor som rörde sig i den.31 Roberts 

menar att Rossetti var en man av sin tid och beskriver hur Rossetti var noggrann med att inte 

framställa kvinnor på ett pornografiskt vis utan snarare lade betoning på den andliga sensualitet 

han såg i kvinnor genom att lägga betoningen på deras ansikten.32 Det sensuella spelade en 

betydande roll i Rossettis verk men bör förstås som ett uttryck för den samtida mannens och 

Rosettis egna fantasi snarare än ett uttryck för ren lust och erotik.  

Romantik och uppvaktning fick en betydande roll i den viktorianska eran då kärlek blev en 

allt viktigare och naturligare del av äktenskapet.33 Rossetti var mycket inspirerad av sin namne 

Dante Alighieri (1265–1321) och precis som Dante flera hundra år tidigare var Rossetti och 

dennes konstnärskollegor attraherade av den sensuella kvinnliga dragningskraften snarare än 

det sexuella och erotiska.34 Genom att lägga betoning på kvinnornas ansikten, såväl i text som i 

måleri lyfts det sensuella fram. Detta gör många av dessa kvinnor till sexualiserade kvinnor i 

enighet med Bullens beskrivning. I dikten ”Love and the Gentle Heart” av Dante lägger denne 

betoningen just på kvinnans ansikte;  

”Then beauty in a virtuous woman’s face 

makes the eyes yearn, and strikes the heart,”35 

 

                                                           
31 Roberts, 1974. 
32 Roberts, 1974, s. 377. 

    33 Jan, Marsh, The Pre-Raphaelite Sisterhood, St. Martins Press, New York, 1985, s. 4. 

34 Marsh, s. 7. 
35 The Gutenberg eBook, Stycke 81, http://www.gutenberg.org/files/41085/41085-h/41085-h.htm (hämtad 2019-01-06) 
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Det Prerafaelitiska måleriet domineras av målningar på kvinnor vars uttryck många gånger 

varken uttrycker glädje eller sorg, snarare något drömskt. De texter som många gånger 

skrivits till dessa målningar uttrycker en del av de känslor som inte målningen kan. Poesin 

vägleder betraktaren in i Rossettis fantasi.36 Som ett dubbelverk betraktat tillför sonetten 

Soul´s Beauty en djupare förståelse för målningen. Däremot anser jag inte att målningen 

kompletterar sonetten i samma grad. Som en kommentar på en målning av en 

konstnärskollega skrev Rossetti; 

 

” After contemplating the picture for a while, it will gradually produce that indefinable sense of rest and wonder 

which, when childhood is once gone, poetry alone can recall”37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Roberts, 1974, s.373. 
37 Dante Gabriel, Rossetti, The Collected Works, ed. William Micheal Rossetti, Ellis and Elvey, London, 1888, s. 192. 
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Lady Lilith 

     Body´s Beuty 

Of Adam's first wife, Lilith, it is told 

(The witch he loved before the gift of Eve,) 

That, ere the snake's, her sweet tongue could deceive, 

And her enchanted hair was the first gold. 

And still she sits, young while the earth is old, 

And, subtly of herself contemplative, 

Draws men to watch the bright web she can weave, 

Till heart and body and life are in its hold. 

The rose and poppy are her flowers; for where 

Is he not found, O Lilith, whom shed scent 

And soft-shed kisses and soft sleep shall snare? 

Lo! as that youth's eyes burned at thine, so went 

Thy spell through him, and left his straight neck bent 

And round his heart one strangling golden hair.38 

 

 

(Bild 5) Lady Lilith, c.1866–1873, olja på canvas, 94 x 81 cm, Delaware Art Museum 

 

Beskrivning 

I detta verk syns Lilith som sitter och borstar i sitt hår medan hon ser på sin egen 

spegelbild i en handspegel. I bakgrunden syns en kommod med en spegel i silver flankerad av 

två ljus. Spegeln reflekterar en prunkande trädgård som finns utanför bilden. Bakom Liliths 

huvud syns en vägg av vita rosor, myskrosor, i full blom. Lilith är klädd i en vit klänning och 

ser ut att gå ihop med hennes ljusa hy och den vita fårskinnspälsen hon sitter på. Runt sin 

handled har Lilith ett rött band. 

Liliths bara axlar och exponerade, utsträckta nacke symboliserar det feminina och det 

sexuella och relaterar till Titians (1488–1576) målning ”Woman with a Mirror” (1512–15). 

Även skärningen i klänningen i Titians målning och Rossettis Lilith har en stor likhet till 

varandra. Genom att se till denna bild eller Peter Paul Rubens (1577–1640) Woman with 

Mirror (ca.1640) kan kompositionen av denna bild förstås ut ett konsthistoriskt perspektiv. 

       

                                                           
38 Rossetti,1881, s. 240. 
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 (bild 6) Woman with a mirror, 1512–1515,   (bild 7) Woman with mirror, ca. 1640, 

Titziano Vecellio, olja på canvas, 99x 76 cm,  Peter Paul Rubens, olja på pannå, 78 x 63 cm,  

Musée de Louvre    Gemäldegalerie Alte Meister 

 

Blommor har alltid haft en stark ikonografi hos Rossetti och en av de böcker som han 

använde flitigt var ”The Herball; or Generall Historie of Plants”.39 I denna bok kan man läsa 

om olika slags växter, deras medicinska egenskaper och utifrån det förstå dess eventuella 

symbolik. De vita rosorna i målningen kan identifieras som myskrosor, en släktning till 

damaskrosen, och har fått sitt namn efter den tunga myskdoften den avger.40 Det är även en 

symbol för Venus, en kärlekens blomma, och finns även representerad i Sibylla Palmifera. 

Även vallmon finns med i båda dessa verk, symbol för evig sömn eller död.41 På kommoden, 

under spegeln, ligger det fingerborgsblommor, en blomma kan användas som ett läkemedel 

men även som ett gift.42 Dessa blommor i kombination med varandra är en fingervisning till 

Liliths dödliga personlighet.  

Den vita färgen symboliserar oftast oskuldsfullhet och nystart. Detta gör betraktandet av 

Sibylla Palmifera och Lady Lilith intressant ur ett färgmässigt perspektiv. Den goda och 

moraliska sibyllan avbildat i rött, en färg förknippad med passion och lust, medan den lömska 

och förföriska Lilith avbildas i vitt, oskuldsfullhetens färg, ytterligare ett bevis för de dubbla 

budskap och meningar som Rossetti fyllde sina verk med. 

Sirenen  

Lady Lilith är Sibylla Palmifera antites och representerar den kroppsliga skönheten och 

därmed även synd och lust enligt viktorianska ideal. Rossettis vän och kollega Swinburne 

skrev om dessa två verk 1868; 

                                                           
39 John, Gererd, The Herball; or Generall Historie of Plants, John Norton, London 1597. 
40 Gererd, 1597, s 1086. 
41 Gererd, 1597, s. 298. 
42 Giftinformation, uppslagsord: fingerborgsblomma, https://giftinformation.se/vaxtregister/fingerborgsblomma/ (hämtad 

2018-12-09). 

https://giftinformation.se/vaxtregister/fingerborgsblomma/


21 

 

”Among the many great works of Mr. D.G. Rossetti I know of none greater than his two latest. These are the 

types of sensual beauty and spiritual, the siren and the sibyl. The one is a woman of the type of Adam´s first wife; 

she is a living Lilith, with ample splendour of redundant hair”43 

 

Sonetten Body´s Beauty som är skriven till verket är ingraverat i ramen av Rossetti. Vid 

läsning av denna sonett tillsammans med betraktandet av bilden kan Lilith förstås som en 

tidig version av en femme-fatale.”[…] That, ere the snake's, her sweet tongue could deceive, 

And her enchanted hair was the first gold.[…]”.44 Det blir tydligt av dessa rader att Lilith är 

en förförisk kvinna, en tidig erotisk ikon som snärjer män och använder sin sexualitet som 

vapen.45 Ordet ”ere” fungerar även som en fingervisning till myten om Lilith som den kvinna 

som lockade och förförde även innan ormen i paradiset lockade Eva då ”ere” är ett gammalt 

engelskt ord som betyder före, relaterat till tid.46  

Liliths hår fungerar i Body´s Beauty som en symbol för hennes destruktiva kraft. Vid 

jämförelse med Soul´s Beauty finns det i denna sonett en tydligare symbolik och inre mening i 

håret mer typisk för den viktorianska epoken. Rossetti beskriver i sonetten hur Lilith använder 

sitt hår för att locka till sig män för att sedan snärja deras hjärtan med sina gyllene lockar; 

”[…] And round his heart one strangling golden hair”.47 Här liknar Rossetti, i linje med den 

samtida litteraturen, Lilith, en omoralisk och fallen kvinna, vid en spindel som spinner sitt nät.   

I detta dubbelverk finns det ett naturligt förhållande mellan målningen, målningens titel 

samt sonetten och dess titel. Namnet Lady Lilith ger en direkt koppling till myten om Lilith, 

som enligt judisk folktro är Adams första fru, som skapades tillsammans med honom ifrån 

samma lerklump. Dock motsatte sig Lilith att bli underordnad Adam utan ville ses som hans 

jämlike och hennes uppror kring detta straffades av Gud.48 Det finns en rad olika myter kring 

Liliths ursprung, men gemensamt för dem alla är att Lilith är en förförisk demon.  

I sin artikel ”Lilith” skriver Raphael Patai bland annat om vad som hittats om berättelsen om 

Lilith från den turmundiska perioden ( ca. 70–640 e.Kr.) i judisk historia.49 Patai beskriver hur 

Lilith inte ville underordna sig Adam, istället ropade hon ut Guds namn, lyftes upp i luften 

och flög iväg bortanför Röda Havet, en plats full av demoner. Där levde hon ett promiskuöst 

liv och bar en avelskull av över 100 barn per dag. Lilith har makt över nyfödda, flickor i 20 

dagar och pojkar till omskärelsen som sker åtta dagar efter födseln. Under denna tid har hon 

makten att låta barnet leva eller dö. 50  Lilith måste även döda hundra av sin egen avkomma 

                                                           
43 A.C., Swinburne, W.M., Rossetti, Notes on the Royal Academy Exhibition; 1868, Camden Hotten, London 1868, s. 46. 
44 Rossetti, 1881, s. 240. 
45 Nationalencyklopedin, uppslagsord: femme-fatale, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/I%C3%A5ng/femme-

fatale (hämtad 2018-12-09). 
46 Oxford Dictionaries, uppslagsord: ere, https://en.oxforddictionaries.com/definition/ere (hämtad 2018-12-30). 
47 Rossetti,1881, s. 240. 
48 Raphael, Patai, ”Lilith”, The Journal of American Folklore, Vol. 77, No. 306, University of Illinois Press, Illinois 1964, 

s.297. 
49 Patai, 1964, s.297. 
50 Patai, 1964, s. 298.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/I%C3%A5ng/femme-fatale
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/I%C3%A5ng/femme-fatale
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varje dag. Lilith personifierar på många sätt den nya kvinnan i den viktorianska mannens 

ögon. En kvinna som krävde jämlikhet med mannen, som beslutade över sitt eget liv.  

En av de pjäser som Rossetti växte upp med var Goethes Faust.51 Det kan vara i denna pjäs 

som Lilith nämns för första gången i den västerländska kulturhistorien. I pjäsen frågar Faust 

Mefistofeles om en skönhet med gyllene lockar, Fausts vän förklarar att det är Lilith, Adams 

första fru, och beskriver sedan henne;52 

 

”Nimm´ dich in Acht vor ihren schönen Haaren, 

vor diesem Schmuck, mit den sie einzig prant! 

Wenn sie damit den jungen Mann erlagt 

 so lässt sie ihn so bald night wieder fahren.”53 

 

Det är dessa rader som sedan översattes från tyska till engelska av Percy Bysshe Shelley.54 

Rossetti skrev Shelleys översättning på en version av Lady Lilith målad i akvarell.55 Det 

Goethe tar fasta på i historien om Lilith är hennes trollbindande hår, något som troligtvis 

fångade en ung Rossettis intresse. I sin artikel skriver Allen att Rossetti, som kände till Faust 

väl, enligt dennes bror, målade ett antal scener ur Faust i sin barndom.56 Goethes få rader om 

Lilith samt mycket av den övriga samtida litteraturen influerade Rossetti starkt och dennes 

fascination vid kvinnors hår som vid tiden då Lady Lilith målades hade nått närmast en 

besatthet som kom att finnas med honom genom hela hans liv. Rossettis besatthet vid 

kvinnors hår kom ofta i uttryck även i hans poesi; 

 
”Even so much life hath the poor tress of hair 

Which, stor'd apart, is all love hath to show 

For heart-beats and for fire-heats long ago; 

Even so much life endures unknown, even where, 

'Mid change the changeless night environeth, 

Lies all that golden hair undimm'd in death.”57 

 

 

 

 

 

                                                           
51 W.J, Goethe, Faust Pts 1 & 2, red. R.M.S. Hefner, H. Rehder, W.P. Twaddell, Boston 1954. 
52 Virginia M., Allen, ”One Strangling Golden Hair; Dante Gabriel Rossetti´s Lady Lilith”, The Art Bulletin, 1984, 66:2, 

s. 286.  
53 Goethe, 1954, s. 303.  

54 ”Beware of her fair hair, for she excels,/ All women in the magic of her locks;  

And when she winds them round a young man's neck,/ She will not ever set him free again.”, översättning av 

Shelley, Bysshe Percy, hämtad från The Metropolitan Museum of Art, 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337500 (hämtad 2019-01-01) 
55 The Metropolitan Museum of Art, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337500 (hämtad 2019-01-01) 
56 Allen, 1984, s. 286. 
57 Dante Gabriel, Rossetti, sonett xxxvi; Life in Love; House of Life: A Sonett Sequence, Ballads and Sonetts (first 

edition), Chiswick Press, London 1881, s. 198, rad 9-14. 
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Lilith 

Valet att måla Lilith som symbol för den kroppsliga skönheten kanske får sin förklaring av 

att många konstnärer under denna epok inspirerades av historiska kvinnofigurer hämtade från 

judisk och kristen folktro samt grekisk och romersk mytologi. Rossettis moderna Lilith är en 

figur som personifierar en hon-djävul, en demon, en fallen kvinna. Body´s Beauty som hör till 

förstärker den erotiska och förföriska kraft Lilith besitter och hjälper till att dra in betraktaren 

i hennes nät;”[…]Draws men to watch the bright web she can weave, Till heart and body and 

life are in its hold[…]”58  

I sonetten skriver Rossetti ”[…]The rose and poppy are her flowers;[…]”.59
 Denna rad 

fungerar som en litterär koppling mellan Sibylla Palmifera och Lady Lilith. I bägge 

målningarna är rosor och vallmoblommor avbildade, men endast i Body´s Beauty är dessa 

blommor nämnda. Sonetten fortsätter; ”[…]for where, Is he not found, O Lilith, whom shed 

scent, And soft-shed kisses and soft sleep shall snare?[…]” och indikerar för läsaren att det 

inte finns någon man som Lilith inte kan snärja.60 Även i Soul´s Beauty skriver Rossetti om en 

skönhet som får män att följa henne, ”[…]Following her daily of thy heart and feet,[…]”.61 I 

bägge fallen trollbinds män av dessa kvinnors skönhet. Det finns dock en skillnad mellan hur 

dessa två kvinnor attraherar män. De män som faller för Sibylla följer henne frivilligt medan 

Lilith lurar in män i sitt nät med avsikten att döda dem. 

I målningen Lady Lilith såväl som i sonetten Body´s Beauty lägger Rossetti vikt på Liliths 

hår. I målningen är Lilith centralt placerad och hennes gyllene svall tar upp stor del av 

bildrummet. Detta sätt att visa upp kvinnans hår, som en gardin av svallande lockar, syns i ett 

fler tal av Rossettis verk gjorda efter 1860 såsom Aurelia (Fazio´s Mistress) från 1863 samt 

Woman combing her hair gjord 1864. Det lyster som Rossetti har målat Liliths hår med gör att 

håret ser närmast levande ut. Hårets magiska egenskaper förstärks i sonetten; ”[…] And her 

enchanted hair was the first gold. And still she sits, young while the earth is old […]”.62 

Rossetti beskriver även Lilith som evigt ung i sonetten, kanske är det hennes magiska hår som 

håller henne ung?  

Även andra konstnärer i det Prerafaelitiska brödraskapet, såsom Edward Burne-Jones 

(1833-1863), målade dubbelverk, både med och utan text. I sin bok använder Prettejohn 

Burne-Jones verk Clara von Bork (1860) och Sidonia von Bork (1860) som exempel på den 

polariserade synen på den viktorianska kvinnan.63 Precis som Sibylla Palmifera vänder sig 

även Clara von Bork tillitsfullt mot betraktaren. Hennes klänning avger ett varmt gyllene sken 

och de små fågelungarna som hon varsamt håller i sina händer avslöjar henne som den goda av 

de två kvinnorna. Sidonia von Bork är vänd med ryggen mot betraktaren och sneglar med 

rynkad panna över sin axel, något som kan väcka en viss misstänksamhet, en känsla som även 

                                                           
58 Rossetti, 1881, s. 240. 
59 Rossetti, 1881, s. 240. 
60 Rossetti, 1881, s. 240. 
61 Rossetti, 1881, s. 239. 
62 Rossetti, 1881, s. 240. 

63 Prettejohn, 2000, s. 208.  
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förmedlas i Lady Lilith. Sidonia bär även hon en vit klänning, dock dekorerad med svarta band 

och knutar vilket kan indikera att hennes personlighet är ondskefull och förförisk, likt Lady 

Lilith. 

 

(Bild 8) Clara von Bork, 1860, Edward Burne-  (Bild 9) Sidonia von Bork, 1860, Edward Burne- 

Jones, akvarell, 34 x 18 cm, Tate Britain  Jones, akvarell, 33 x 17 cm, Tate Britain 

 

I Burne-Jones dubbelverk kopplas de två kvinnliga figurerna ihop av att de är systrar. I 

Lady Lilith och Sibylla Palmifera är koppling mer oklar och det är för mig okänt varför 

Rossetti valde att ställa dessa mot varandra då det inte finns någon uppenbar kulturell, litterär 

eller religiös koppling mellan dem.  Allen förslår i sin artikel att Liliths karaktärsdrag hade en 

stor betydelse för Rossetti.64 Dessa karaktärsdrag; som en barnamörderska och en 

manslukerska, som var i lag med djävulen, passade väl ihop med den viktorianska synen på en 

fallen kvinna.65 Andra religiösa kvinnofigurer med dödliga karaktärsdrag som exempelvis 

Salome eller Judith var historisk mer omskrivna och avbildade och kan förefallas vara en 

naturligare kompanjon till Sibylla Palmifera.  

Sibylla figurer har förekommit ett flertal gånger inom den västerländska konsthistorien och 

varit relativt välkänd, bland annat målade Michelangelo sibyllor i taket på sixtinska kapellet.66 

Det finns mycket få visuella framställningar av Lilith. Detta innebär att Rossetti, förutom att 

visa upp en historisk kvinnofigur, även ger denna mytologiska gestalt ett ansikte. För att 

gestalta den kvinnliga dualiteten, det onda och det goda, väljer Rossetti två mytologiska 

kvinnofigurer, Sibyllan och Lilith, som figurerat inom den religiösa litteraturen under tusentals 

år.  

                                                           
64 Allen, 1984, s. 286. 
65 Allen, 1984, s. 292. 
66 Britannica, uppslagsord: sibyl, https://www.britannica.com/topic/Sibyl-Greek-legendary- (hämtad 2019-01-05). 
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Rossetti bedrev mycket forskning kring Lilith, något som Allen skriver utförligt om i sin 

artikel.67 Både Lilith och Sibylla har en symbolisk koppling till ormen. Sibyllan i Delphi fick 

namnet Pythia efter Apollo dräpte pytonormen som vaktade Delphi. 68 Liliths karaktärsdrag 

påminner om de hos en orm. Det skulle kunna vara denna koppling Rossetti såg som passande 

för sina dubbelverk. Rossettis fascination vid Lilith var stor och han skrev även ballen Eden 

Bower (1870) där Rossetti beskriver Lilith, inte som en människa, utan som en orm;69 

 

”It was Lilith the wife of Adam: 

( Sing Eden Bower!) 

Not a drop of her blood was human, 

But she was made like a soft sweet woman. 

Lilith stood on the skirts of Eden; 

( Alas the hour!) 

She was the first that thence was driven; 

With her was hell and with Eve was heaven. 

In the ear of the Snake said Lilith:— 

( Sing Eden Bower!) 

´To thee I come when the rest is over; 

A snake was I when thou wast my lover. 

‘I was the fairest snake in Eden: 

( Alas the hour!) 

By the earth's will, new form and feature 

Made me a wife for the earth's new creature.”70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Allen, 1984, s. 293. 

68 Britannica, uppslagsord: sibyl, https://www.britannica.com/topic/Sibyl-Greek-legendary- (hämtad 2019-01-05). 
69 Rossetti, 1881, s. 82. 
70 Rossetti, 1881, s. 82. 
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Avlutande diskussion  

Kvinnor framställdes många gånger i den samtida litteraturen som ungmör, jungfrur och 

änglar alternativt som omoraliska förförerskor, en fingervisning till den kulturella bakgrund 

som gett upphov till dessa dubbelverk. 1860 liknade James Smetham Rossettis målningar vid 

”golden, dim dream”. 71 Även om Smethams beskrivning rörde Rossettis tidigare verk passar 

den även väl in på Sibylla Palmifera samt Lady Lilith. Bägge dessa kvinnogestalter uttrycker 

en drömsk sensualitet som väcker en fantasi hos betraktaren. Att Rossetti gjorde dessa 

målningar till dubbelverk genom att etsa in en sonett i ramen på vardera målningen ger dem en 

fördjupad inre mening som relaterar mer eller mindre väl med det målade verket. 

Som tidigare nämnt gjorde även Burne-Jones ett dubbelverk som illustrerar den kvinnliga 

dualiteten ond och god. Jag anser att dubbelverken Sibylla Palmifera och Lady Lilith 

problematiserar denna dualitet. Jag menar att det är möjligt att Rossetti med dessa verk ville 

måla två kvinnor som vid första anblick verkar föreställa den onda och den goda kvinnan men 

som vid vidare betraktande inte förefaller så svart eller vitt. 

Både Lilith och Sibylla omringas av livets dualiteter på liknande sätt. I bägge målningar 

finns rosor, en klassisk symbol för kärlek samt vallmoblommor som oftast representerar död 

eller djup sömn. Att dessa blommor finns med i bägge målningarna kanske indikerar att dessa 

två figurer enligt Rossetti är både det ena och det andra. Lilith, som ju representerar en fallen 

kvinna, avbildas i vit klänning. Den vita färgen representerar vanligtvis oskuld och 

jungfrulighet, attribut som historiskt inte hör till Lilith. Sibylla avbildas istället i rött, en vanlig 

färg att avbilda sibyllor i, men även en färg som traditionellt representerar lust och passion. 

Rossetti har genom sitt val av färger skapat en ytterligare dimension till dessa figurer. Det är 

inte självklart att den ena är endast ond och den andra är endast god.   

Burne-Jones målade sina verk 1860, endast några år innan Rossetti påbörjade sina 

dubbelverk. Det är troligt att Rossetti såg dessa verk efter, kanske till och med under, dess 

utförande. Användandet av samma modell i bägge målningarna kan tolkas på olika sätt. Det 

kan tänkas att Alexa Wildings ansikte, som har mer definierade drag, passade sig bättre för det 

uttryck som Rossetti ville förmedla i Lady Lilith och därför målade över Fanny Cornforth 

mjukare ansikte. Det kan ha varit ett gemensamt beslut mellan Rossetti och köparen och det 

kan även tänkas vara för att Sibylla Palmifera och Lady Lilith skulle kunna vara en och samma 

                                                           
71 James, Smetham, Letters, ed. Sarah Smetham, William Davies, Macmillan and Co, London, 1892, s. 102. 
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person. Rossetti som älskade dualiteter skulle ha kunnat mena att dessa verk skulle visa upp 

dualiteten i den kvinnliga, men även den mänskliga naturen.  

Som avslutningen kan jag konstatera att Rossettis användning av sonetter tillsammans med 

målningarna har fungerat väl i verket Lady Lilith och mindre bra i Sibylla Palmifera. Rossetti 

skapar en egen kontext till dessa verk då han skriver sonetterna själv och kan därför på ett 

friare sätt skapa en fungerande helhet i sina verk. Detta anser jag dock inte fungerar helt ut i 

verket Sibylla Palmifera, något jag argumenterar för i texten ovan. Denna intermedialitet 

fungerar däremot väl i dubbelverket Lady Lilith då sonetten och målningen kompletterar 

varandra väl.  

Genom både text och måleri skapar Rossetti två verk som tillsammans problematiserar den 

rådande synen på kvinnan. Rossetti förmedlar den kvinnliga dualiteten på ett mer nyanserat vis 

där den så kallade fallna kvinnan inte är rakt igenom ond och den dygdiga kvinnan rakt igenom 

god. Den sensualitet som Rossetti ger dessa kvinnor, både i text och i bild, skapar en mindre 

objektifierad kvinnobild och framställer kvinnorna som mer självständiga och mer agerande 

istället för den passiva roll som kvinnor oftast blev tilldelade under denna tid. Valet av 

mytologiska kvinnogestalter förstärker detta. 
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