
Stockholms universitet 

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Wildes A House of Pomegranates 

Makt som tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Pettersson 

kandidatuppsats i litteraturvetenskap 

framlagd för  

universitetslektor James Spens 

Höstterminen 2008 



Abstract 

Denna uppsats undersöker Oscar Wildes sagosamling A House of Pomegranates sagor: The 

Young King, The Birthday of the Infanta, The Fisherman and his Soul och The Star-Child. 

Med en modifierad form av den tematiska kritiken analyseras hur makt tar sig uttryck i 

sagorna – hur makten utövas, vilka som har tillgång till den, vilka som drabbas av den och 

vilka konsekvenser den har.  

     En slutsats som dras är att samtliga sagor påvisar att makt innehåller något ont eller 

negativt i sin natur, på samma gång som godhet är relativt inkompetent. Då någon av de 

grymma makthavarna omvänds i sagorna slutar det ofta med deras död, som The Star-Child är 

ett exempel på. Begreppet makt definieras med hjälp av handboken Vad är makt? av Fredrik 

Engelstad, som också erbjuder utblickar mot olika både nutida och äldre maktteorier, och 

därmed sätter in analysen i en maktteoretisk kontext. 

     Det är tydligt att A House of Pomegranates inte är ämnet för forskares och kritikers ögon 

lika ofta som andra av Wildes verk, varför denna uppsats har förhoppningar om att fylla en 

viss del av det tomrummet i forskningen. 
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Introduktion 
 

Låt oss inleda med ett citat om Oscar Wilde: 

Dandy and bourgeois; author of fairy tales, drawing room comedies, and self-consciously decadent 
fictions; nationalist without a nation; socialist without portfolio or program; editor of a mass-market 
fashion magazine and committed critic of the marketplace; thoroughgoing ironist and self-created (if 
undeniably courageous) martyr; theorist of the artificial and sentimentalist supreme: There are so many 
Wildes that one loses track of them as one tries to tote them up.1 

Trots sin stora talang inom många områden är Wilde kanske främst uppmärksammad för sina 

dramer och romanen The Picture of Dorian Gray (1890), samt De Profundis (1905; utgiven 

postumt). Han skrev även flera sagor, som han hävdade var tänkta att berättas för hans barn, 

då han ansåg att sagoberättande är en förälders plikt.2  

     Detta uttalande och hans sagors yta ger ett oskyldigt intryck, som om de enbart är 

berättelser för små barn och ingenting mer. Dock syftar jag till att med denna uppsats gå 

djupare in i en av hans sagosamlingar, nämligen A House of Pomegranates, och undersöka en 

aspekt som sällan inkluderas i gemene mans tankar kring sagoberättelser. Undersökningen ska 

behandla makt som tema i de fyra sagorna The Young King, The Birthday of the Infanta, The 

Fisherman and his Soul och The Star-Child.  

     Genom att göra ovanstående planerar jag att frilägga maktens strukturer, se vilka typer av 

symboler som förknippas med makt, hur denna makt utövas, vilka som har tillgång till den 

och liknande. Därtill skall en analys genomföras av hur denna makttematik fungerar och vad 

den bidrar med till texterna. Samtliga sagor i A House of Pomegranates skall först 

sammanfattas var för sig, därefter analyseras de enskilt jämsides med en diskussion kring 

eventuella likheter i maktens uttryck i sagorna. Uppsatsens slutord ägnas åt att redogöra och 

analysera hur makten som tema i sagorna kan tolkas och sägas representera sagosamlingen i 

stort. Förhoppningsvis skall några slutsatser kunna dras om maktens verkan och struktur i 

Wildes sagovärld. Följande är de frågeställningar som skall vara till hjälp under uppsatsens 

gång: 

• Hur ser maktens strukturer ut i varje enskild saga i A House of Pomegranates?  
• Finns det någon övergripande makttematik som är gemensam för samlingens alla 

sagor?  
• Hur kan de olika maktinslagen tolkas? 

 

                                                            
1 Jonathan Freedman, ”Introduction: On Oscar Wildes”, i Oscar Wilde – A Collection of Critical Essays, red. Jonathan 
Freedman (London, Sydney, Toronto m.fl. 1998), s. 1. 
2 Jerusha McCormack, ”Wilde’s fiction(s)”, i The Cambridge Companion to Oscar Wilde, red. Peter Raby, 7:e uppl. 
(Cambridge 2007), s. 105. 
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För att genomföra denna analys kommer Ian Smalls sammanställning Oscar Wilde – 

Complete Short Fiction att användas, utgiven i Penguin Classics. Denna innehåller samtliga 

tre sagosamlingar som Oscar Wilde publicerade och några prosadikter. I ett förord till texterna 

förklarar Ian Small att sagoversionerna i denna utgåva är ”the first book-version of the 

stories”3 och A House of Pomegranates rapporteras enbart ha givits ut en gång under Wildes 

samtid. Ian Small påpekar även att han genomfört vissa revisioner av s.k. ”obvious printers’ 

errors”.4 

    Oscar Wilde hade svårt att bli publicerad under sin samtid, och framför allt var 

bokförläggarna ovilliga att ta sig an sagorna. År 1888 publicerades dock The Happy Prince 

and Other Tales, följt av ett flertal ytterligare publikationer år 1891 – samtliga verk som 

utkom detta år bestod av tidigare refuserat material, nämligen Lord Arthur Savile’s Crime and 

Other Stories, Intentions, The Picture of Dorian Gray och A House of Pomegranates. Innan 

detta hade flertalet av texterna varit medtagna i olika tidningar eller magasin,5 men det är 

alltså den något senare (av Wilde reviderade) bokversionen av A House of Pomegranates, 

som kommer att ligga till grund för min analys. 

     Som verktyg skall en modifierad form av Richards tematiska kritik användas (såsom 

Roland Lysell presenterade den i Hermeneutik – en antologi år 1977). Det finns ett antal 

punkter i Lysells uppställning av den tematiska kritikens grunder som jag skall ta fasta på, 

samt ett antal som skall förkastas i just denna uppsats. Först och främst kommer 

undersökningen att vara textcentrerad, dvs. undvika inblandning av Wildes intentioner med 

sagorna och liknande så mycket som möjligt och istället fokusera på texten som sådan. Det 

innebär att den tematiska kritikens idé om sammansmältning mellan läsarens och författarens 

sinnen och psyken inte kommer att vara aktuell. Lysell nämner i sin text om detta perspektiv 

att samtliga forskare och kritiker inom fältet har egna metodiska utgångspunkter och därmed 

bedriver en individuell tematisk kritik – på så sätt skall denna uppsats följa i dessa fotspår och 

göra detsamma.6 

     Delar i den tematiska kritiken som kommer att ligga till grund för analysen är dock det 

centrala processtänkandet, som följer en linje av eventuella motsatser, korrespondenser, 

                                                            
3 Ian Small, ”A Note on the Texts”, i Oscar Wilde – Complete Short Fiction, 2:a uppl. (London, New York, Victoria m.fl. 
2003), s. xxxv. 
4 Ibid. s. xxxv. 
5 Ian Small, ”Introduction”, i Oscar Wilde – Complete Short Fiction, 2:a uppl. (London, New York, Victoria m.fl. 2003),  
s. x. 
6 Roland Lysell, ”Den tematiska kritiken”, i Hermeneutik – en antologi, red. Horace Engdahl, m.fl. (Stockholm 1977),  
s. 169. 
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upprepningar och likheter i de lästa texterna7 och jag kommer att studera vilka av dessa 

aspekter som påvisar makttematiken. Den så kallade totalitetsprincipen8 tillämpas också i 

reviderad form; samtliga av Wildes verk skall inte läsas som ett enda, men A House of 

Pomegranates sagor kommer att analyseras jämsides med varandra (samtidigt som en enskild 

analys av vardera också skall presenteras). Att läsa de olika berättelserna som delar i en 

övergripande struktur och se hur dessa är utformade är ytterligare en idé som anammas från 

Richard, men den viktigaste punkten i den tematiska kritiken är dess definition av begreppet 

tema som ”en konkret organisationsprincip, ett schema eller ett fast föremål omkring vilket en 

värld tenderar att konstitueras”9. Jag har valt att välja ut ett särskilt tema, makt, för att 

undersöka hur världen runt just det temat konstitueras och formas – vad innebär makten i 

sagorna? Hur ser den ut? Vad tar den sig för uttryck – symboliskt, textmässigt, 

handlingsmässigt?  

     Ytterligare definitioner av begreppet tema finns att läsa i The Return of Thematic 

Criticism, där ett tema förklaras som en möjlig länk mellan ett flertal texter, trots att dessa 

texter kan vara väldigt olika i övriga aspekter (samtliga texter som analyseras här är förvisso 

sagor men med skilda handlingar, grepp och innebörder).10 Ett litterärt tema kan också sägas 

vara det huvudsakliga temat i en litterär text, medan det kan finnas ett flertal underliggande 

teman som kan ordnas och struktureras på olika sätt.11 Makt är inte nödvändigtvis det 

övergripande temat i samtliga sagor i A House of Pomegranates, men det är ett tema som kan 

undersökas och vars strukturer kan friläggas, vilket denna uppsats kommer att göra. 

Undersökningen kommer att använda Richards definition av begreppet genom att se på hur 

Wildes sagovärld konstitueras kring just detta tema, trots att det säkerligen finns fler teman 

som sagovärlden blir påverkad av. 

     Anders Olsson skriver i essän Den okända texten att fruktbarheten hos den tematiska 

kritiken inte är försumbar, framför allt i läsningen av mer moderna texter, men att det även 

finns flera svagheter som inte heller bör bli ignorerade. De mest uppenbara är avsaknaden av 

”analys av teknik och språkliga förutsättningar, vilket lätt gör dikten lösryckt från sina 

historiska förutsättningar” vilket naturligtvis är ett problem. 12  Ytterligare ett problem är den 

strävan efter helhet som perspektivet präglas av i och med att det förbiser det fragmentariska 
                                                            
7 Ibid., s. 172. 
8 Ibid., s. 176. 
9 Ibid., (Lysell citerar och översätter här Richard, ”L’Univers Imaginaire de Mallarmé”) s. 179. 
10 Menachem Brinker, “Theme and Interpretation”, i The Return of Thematic Criticism, red. Werner Sollors (London, 
Cambridge, Harvard 1993), s. 22. 
11 Theodor Wolpers, ”Motif and Theme as Structural Content Units”, i The Return of Thematic Criticism, red. Werner Sollors 
(London, Cambridge, Harvard 1993), s. 90. 
12 Anders Olsson, Den okända texten (Kristianstad 1987), s. 58. 
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och uppbrutna som kan inneha stor mening för texterna som analyseras,13 men i och med att 

jag skall behandla ett specifikt tema blir helhetstanken mindre problematisk – dock skall 

undersökningen även diskutera vad som går emot tanken om en makttematik. 

     Själva begreppet makt är i sig mångtydigt och svårt att definiera. Därför kommer Fredrik 

Engelstads Vad är makt? att användas i denna uppsats, på så sätt att de olika maktinslagen i 

sagorna skall kopplas till de maktteorier som Engelstad presenterar i denna bok. Detta 

kommer att ge en mer gripbar och konkret analys, och dessa kopplingar till diverse 

maktteorier kan göras för att påvisa vilken ”sorts” makt det handlar om – i och med detta kan 

många sorters makt få utrymme, men ändå inte likställas med varandra. Under uppsatsens 

gång kommer maktteorier och maktteoretiker att åtföljas av årtalet för deras publikation inom 

parantes, för att tydliggöra hur aktuella dessa teorier är. Samtliga maktteorier som åtföljs av 

ett publikationsårtal i den löpande texten är tagna ur Vad är makt?. I förordet till Vad är 

makt? finns följande att läsa: 

 
Makten finns i alla sociala relationer och formar livet för varje samhällsmedborgare. Alla berörs vi av 
maktförhållanden, om än på olika sätt, eftersom vi rättar oss efter olika normer och krav, påbud och 
förbud. När vi skall göra våra val är de flesta valmöjligheter påverkade av andras maktutövning. När vi 
utför en handling innebär det ofta att vi själva utövar makt. För det mesta är denna makt tämligen 
obetydlig och trivial, men ibland betyder den mycket.14 
 

Makt finns m.a.o. överallt, i olika former och i olika hög grad. Undersökningen av 

makttematiken i A House of Pomegranates syftar till att se alla dessa aspekter och hur de hör 

samman med varandra, och framför allt, hur de bidrar med något i texten. Hur kan förståelsen 

av texten fördjupas av makttematikens varande och verkan? Engelstad föreslår en kortfattad 

och enkel definition av makt till att börja med: ”makt är förmågan att få något att hända, alltså 

att åstadkomma social förändring i stor eller liten skala”.15  

     I och med att Oscar Wilde är en stor och känd författare i hela världen finns det otaliga 

analyser och texter att tillgå om hans verk – dock har jag mött svårigheter i att finna något 

handfast gällande just sagorna, och framför allt gällande A House of Pomegranates. I de mest 

eminenta samlingarna av texter om Oscar Wilde och dennes författarskap är det 

huvudsakligen hans dramer, De Profundis och The Picture of Dorian Gray som hamnar i 

förgrunden. I introduktionen till Regenia Gagniers samling texter förklaras de huvudsakliga 

forskningsområdena kring Oscar Wilde vara sexualitet, homosexualitet och erotik, 

sociologiska läsningar och de rent textuella läsningarna av dramer som exempelvis The 

                                                            
13 Ibid., s. 57 f. 
14 Fredrik Engelstad, Vad är makt?, övers. Margareta Brogren (Stockholm 2006), s. 7. 
15 Ibid., s. 15. 
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Importance of Being Earnest.16 På detta sätt har en slags tematisk kritik använts i studierna av 

Wildes texter redan, men tydligen inte med makt som utgångspunkt och inte heller med A 

House of Pomegranates som specifikt studieobjekt.  

     I diverse texter av olika kritiker och forskare finns mindre utblickar mot sagorna och deras 

uppbyggnad och eventuella betydelser, vilka kommer att diskuteras i uppsatsen under 

analysens gång. De samlingar av uppsatser och essäer om Oscar Wilde som främst har 

använts är The Cambridge Companion to Oscar Wilde, med Peter Raby som redaktör och 

Oscar Wilde – A Collection of Critical Essays, med Richard Ellman som redaktör. Båda dessa 

finns omtalade i många andra forskares texter vilket ger tyngd åt deras innehåll. Ellmans 

antologi innehåller många texter från Wildes samtid som kan ge en uppfattning av hur 

sagorna mottogs då, medan Rabys antologi (och även Gagniers) har samlat senare forskning. 

Det övergripande mönstret är dock en avsaknad av analyser kring A House of Pomegranates – 

ett hål i forskningen som denna uppsats möjligen kan fylla till viss del.  

     Viss forskning kring Kristus/Gud som tema i sagorna har gjorts av G. Wilson Knight – 

min egen analys kommer att kopplas samman med dennes mer religiösa tolkning av A House 

of Pomegranates, samt Ian Smalls läsning av Wildes sagor (som finns att läsa i introduktionen 

till Oscar Wilde – Complete Short Fiction). 

     Dock är en sak självklar: ”Interpretationen kan aldrig bli absolut. (…) Den litterära 

interpretationen är ’partiell, hypotetisk och provisorisk’”.17 Denna ståndpunkt är tagen ur 

Lysells sammanställning av den tematiska kritikens grunder och är svår att argumentera emot. 

Efter detta konstaterande följer nu undersökningen av makttematiken i sagosamlingen A 

House of Pomegranates. 

                                                            
16 Regenia Gagnier, ”Introduction”, i Critical Essays on Oscar Wilde, red. Regenia Gagnier (New York 1991) s. 1 ff. 
17 Lysell, (Lysell citerar och översätter frasen ”partiell, hypotetisk och provisorisk” från Richard, ”L’Univers Imaginaire de 
Mallarmé” ), s. 180. 
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Oscar Wildes A House of Pomegranates – Makt som tema 
 

The Young King 

Sagan inleder med en beskrivning av en ung kung i sin kammare, som dagen därpå skall 

krönas. Han är dotterson till den gamle kungen som sände efter honom på sin dödsbädd, då 

denne inte hade någon annan arvinge. Dottern till den gamle kungen (modern till den unge 

kungen) hade ingått i ett hemligt äktenskap långt under sitt stånd, och födde den unge kungen 

som skickades iväg för att växa upp hos ett bondepar. 

     Då den unge kungen får veta vilken hans egentliga position är blir han nöjd, eftersom han 

dyrkar sköna ting såsom juveler, ovanliga material från världens alla hörn osv. Under 

kröningen är det tänkt att han skall bära en guldrock, ha rubiner i sin krona och hålla en 

dyrbar spira i sin hand, men detta ändras efter en natts drömmar, som utgör huvuddelen av 

sagan. Han drömmer tre drömmar som skildras enligt följande: 

     I den första drömmen befinner sig den unge kungen på en vind där sjuka barn och slitna 

kvinnor sitter och syr. Rummet utgör en tydligt förfärlig arbetsmiljö, och kungen inser snart 

att de väver hans gulddräkt och vaknar med ett skri. I den andra drömmen ser han ett 

slavskepp där svarta män är klädda i enbart höftkläden och är ihopkedjade med varandra. Den 

yngste av dessa slavar dyker ett flertal gånger ner i havet för att till slut återvända till ytan 

med havets vackraste pärla – då han återvänder med denna faller han ihop på däck, med blod 

rinnandes ur näsa och öron. Pärlan visar sig vara till kungens spira och vid denna insikt 

vaknar den unge kungen ännu en gång med ett skri. I den tredje drömmen ser han en uttorkad 

flod där en samling svettiga arbetare jobbar och drar upp kaktusar, klyver stenar och söker i 

smutsen. Den unge kungen blir vittne till hur arbetarna dör en tredjedel i taget, då ”Death” 

bestämmer sig för att ta dem – med ”Fever”, ”Plague” och ”Ague” som verktyg. Efter deras 

död förstår kungen att arbetarna sökte efter rubinerna till hans krona, och vaknar återigen. 

Dessa drömmar gör att kungen sänder iväg alla sina vackra och dyra ting, då han utifrån 

drömmarna förstår vilken skada han åsamkat genom sin jakt på dyrbarheter. 

     Sagan slutar med att hans tjänare, adelsmännen och biskopen ber honom att ändå klä sig i 

sin konungaskrud, för att folket annars inte kommer att se vem som är deras kung – men efter 

att den unge kungen bett till Gud blir han istället klädd i guld från solstrålarna som kommer in 

genom fönstret i katedralen, och han ser ut som den kung han faktiskt är. Dock vågar folket 
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inte se på honom, då han har fått en ängels ansikte – en händelse som ger honom upprättelse, 

men ändå ingjuter fruktan i folket.18 

 

Analys av The Young King 

Att vara kung i Wildes sagovärld innebär att man har makt, och om man ser till uppsatsens 

inledande citat från Engelstads Vad är makt?, som beskriver makt som förmågan att 

genomföra någon slags social förändring, är det tydligt att den unge kungen har denna 

förmåga. En fråga som bör ställas är möjligtvis huruvida kungens drömmar har någon sanning 

i sig, eller om det enbart är visioner, som hans tjänare argumenterar för. Om drömmarna läses 

som sanndrömmar är de tydliga exempel för vilken makt en man i kungaposition har (om de 

inte är sanndrömmar är de ändå tydliga symboler för samma sak) – den unge kungen har inte 

enbart förmågan att få männen att arbeta och söka efter det han vill finna, utan han har även 

makten över deras liv. Foucault (1983) menar att en förmodern furste hade makt över sina 

undersåtar, genom att han kunde hota med att ta deras liv, medan en modern furste snarare har 

makt genom kontroll av sina undersåtars ekonomi, hushåll och välstånd – vilket den moderna 

fursten har eget intresse i, då välstånd hos hans undersåtar ökar hans egen makt. 19  

     I denna saga spelar framför allt den förmoderne furstens makt in – den unge kungen 

kontrollerar över undersåtarnas liv, men även deras välstånd i och med deras fattigdom och 

hans egen rikedom. Han ökar inte sin egen makt genom att förhöja sina undersåtars välstånd, 

utan befinner sig på den förmoderne furstens nivå där han har full kontroll över sina 

undersåtars liv. I de två senare drömmarna påpekas diverse externa faktorer till dödsfallen, 

men som yttersta orsak finns den unge kungen i och med att det är han som får dem att 

befinna sig på den plats där de externa faktorerna verkar. 

     Den första externa faktorn är den faktiska fysiska utmattningen som den unge slavdykaren 

till slut dör av (i den andra drömmen) – denne är förvisso framkallad av uppgiften som 

kungen givit dem på skeppet, men det är inte kungen som explicit beordrar enbart denne man 

att söka efter pärlan. På det sättet är det inte enbart kungen som utövar makten som leder till 

slavens död. Slavskeppets ledare beskrivs som en översittare och tycks inte ha någon 

förståelse för slavarnas begränsade uthållighet, och även denne har en aktiv roll i slavens 

dödsfall. 

                                                            
18 Oscar Wilde, “The Young King” (1891), i Complete Short Fiction, red. Ian Small, 2:a uppl. (London, New York, Victoria 
m.fl. 2003) s.83–96. 
19 Engelstad, s. 73. 
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     Den andra externa faktorn är de allegoriska figurerna ”Death”, ”Avarice”, ”Plague”, 

”Fever” och ”Ague” (i den tredje drömmen), som leder till arbetarnas död i flodfåran. Här 

finns ett flertal steg i maktutövningen som leder till deras fall – längst upp på kedjan kan den 

unge kungen sättas i och med att det är hans rubiner som sökes, men sedan finns ”Death” som 

ber om ett frö men inte får något av ”Avarice”.” Avarice” har också en slags makt här, på så 

sätt att hon har förmågan att ge fröet till ”Death”, men inte gör det, varpå ”Death” skickar 

iväg sina verktyg (vapen) mot arbetarna och dödar dem. Det faktum att han använder verktyg 

gör också att han besitter en verkställande makt, medan den unge kungen besitter en avlägsen 

men övergripande makt. Den unge kungen har inte makten att stoppa ”Death” då han väl 

sänder iväg sina vapen, men han hade haft makten att förhindra att arbetarna behövde utsättas 

för ”Death” överhuvudtaget, genom att inte vilja ha rubiner i sin krona och därmed inte 

behöva låta slavar söka efter dem åt honom. 

     Montesquieus teorier (1748) handlar om maktbalans och begränsning, och han delar upp 

makten mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten.20 Detta gäller förvisso 

staternas styrande, men kan kopplas till den uppdelning av maktfaktorer som leder fram till de 

olika arbetarnas öden i den unge kungens drömmar. Utifrån olika vinklar kan man tilldela de 

olika allegoriska figurerna och den unge kungen olika sorters makt och roller i arbetarnas 

öden. Ett sätt kan vara att läsa kungen som den lagstiftande makten p.g.a. att det är han som 

bestämmer hur och var arbetarna ska arbeta, medan ”Avarice” som förvägrar ”Death” fröet 

har den dömande makten i och med att dennes beslut leder till ”Deaths” slutliga verkställande 

av sin makt.  

     En tydlig maktfaktor i sagan är pengar och rikedom, vilket uttalas högt av exempelvis 

väverskan (i den första drömmen): 

 
’In war,’ answered the weaver, ‘the strong make slaves of the weak, and in peace the rich make slaves of 
the poor. We must work to live, and they give us such mean wages that we die. We toil for them all day 
long, and they heap up gold in their coffers, and our children fade away before their time, and the faces of 
those we love become hard and evil. We tread out the grapes and another drinks the wine. We sow the 
corn, and our own board is empty. We have chains, though no eye beholds them; and are slaves, though 
men call us free.’21 
 

Här beskrivs makten som något som de rika tagit och de fattiga måste acceptera och lida av – 

dock ges en motsatt bild då den unge kungen beger sig mot katedralen och sin kröning, och 

möts av en fattig man som ber honom hämta sin kungaskrud: 
 

                                                            
20 Engelstad, s. 17. 
21 Wilde, s. 87. 
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‘Sir, knowest thou not that out of the luxury of the rich cometh the life of the poor? By your pomp we are 
nurtured, and your vices give us bread. To toil for a hard master is bitter, but to have no master to toil for 
is more bitter still. Thinkest thou that the ravens will feed us? (…)’22 
 

Den tydliga skillnaden mellan dessa två citat är deras upphovsmän – det första ger ett negativt 

intryck av klasskillnaderna mellan de rika och fattiga, och är sprunget ur en fattig (och i sagan 

fiktiv) kvinnas mun, medan det andra citatet försöker påvisa en positiv sida med dessa 

skillnader, och formuleras av en fattig man (denna gång i sagans ”verklighet”). Detta kan 

kopplas till Webers diskussioner kring makt (1922) – denne menar att ett samhälles 

uppbyggnad och förändringar kan härledas till individnivå. Samhällsinvånarnas egna mål, 

resurser och handlingar påverkar samhällets form i stort, och för att ha makt kan man inte 

enbart tvinga sin vilja igenom utan man måste göra sin makt legitim och få andra att acceptera 

den. Detta brukar genomföras och stödjas med hjälp av olika myter, teorier och bilder som 

förklarar varför en viss person besitter den makt som den besitter.23 Detta kan även förklara 

varför den vanlige mannen vill att kungen ska bära sin skrud, genom att det påvisar hur starkt 

inrotade vissa maktsystem är i sagans värld – inte ens den fattige mannen själv vill se sin 

härskare som en like, utan som någon som står över honom, medan kvinnan i drömmen ger en 

sannare bild av hur maktstrukturerna påverkar de fattiga. 

     Själva kungarollen är ett tydligt exempel på en bild och myt om en mäktig person, vilket 

egentligen hela denna saga visar – att vara kung är en roll som gör ens makt legitim. Då 

kungen vill krönas utan sina dyrbara attiraljer och sin utsmyckning tror varken adelsmännen 

eller folket att han kommer att kännas igen som kung, för till den traditionella kungabilden 

hör juvelerna och rikedomarna. På så sätt blir den materialistiska makten accepterad även av 

de fattiga i denna saga, då de inte tycks förstå hur samhället skulle kunna vara uppbyggt på 

något annat sätt, än med tydliga klasskillnader och med tydliga tecken för makten, vilket kan 

vara en kritik mot just den sortens samhälle – på så vis att inte ens de fattiga själva kan 

uppfatta sitt egenvärde. 

     McCormack argumenterar för att Wildes samtliga sagor bör läsas utifrån de fattigas, 

koloniserades och utsatta personernas perspektiv och nämner att de första kritikerna av The 

Young King läste den som en socialistisk text.24 Med denna utgångspunkt är det enkelt att se 

den starka kritiken mot kungens rikedomar och hans självupptagenhet, men framför allt mot 

hans okunnighet inför vad alla hans önskningar leder till för de som måste genomföra dem 

(att söka efter juveler, rubiner, tyger, konstverk osv.). T.o.m. de fattiga är okunniga om sin 

                                                            
22 Ibid., s. 93. 
23 Engelstad, s. 19. 
24 McCormack, s. 103 ff. 
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egen olycka (vilket citatet ovan visar) då mannen inte förstår att han kan tjäna på att slita för 

sin egen skull och inte för någon annans, som om den fattige mannen själv som individ inte 

räknas in i någon klassdiskurs överhuvudtaget. Det påvisar maktens största roll i sagan, att 

den har förmåga att undertrycka folkets egen betydelse. 

     Detta kan kopplas till den tidigare diskussionen kring maktens legitimitet, då legitimiteten 

gör att den underlägsne rättar sig efter den överlägsnes önskemål. Om makten är legitim 

genomför den underlägsne dess innehavares önskningar och anser det vara naturligt, men om 

makten inte är det, menar Weber, kommer den underlägsne att lyda motvilligt, för att till slut 

sabotera och gå emot makten.25 Den fattige mannen ser makten som naturligt given till 

kungen och förväntar sig att de fattiga inte kan göra annat än att lyda och lever därför i sitt 

förtryck med acceptans, medan den fattiga väverskan från drömmen i detta fall inte anser att 

kungens makt är legitim. Åtminstone anser hon inte att maktutövandet är legitimt – kanske 

skulle hon acceptera att befinna sig en klass under adelsmännen, men inte så länge som hon 

och hennes likar behandlas som slavar. Denna insikt görs antingen av den unge kungen själv 

omedvetet i och med att det är han som drömmer, eller så är det en sanndröm som kommer till 

honom i sömnen och gör honom medveten om verkliga företeelser (men som nämnts tidigare, 

är det åtminstone tillräckligt sant för att påverka den unge kungen att förändra sig). 

     McCormack gör dock en mer religiös läsning av denna socialistiska riktning i sagan, och 

menar att bilden av den unge kungen då han blir klädd i guld från solen i kyrkan (som givet 

av Gud) skapar bilden av Kristus som revolutionär och en profet för personlig frihet.26 Knight 

diskuterar i en uppsats hur Wilde behandlar Kristus som motiv och påstår att juveler och 

andra ädelstenar är en central del i Wildes symbolism kring Gud och Kristus, men han nämner 

även att dessa symboler används på ett ambivalent sätt, då de emellanåt står för materialistisk 

girighet och annars för uppåtstigande mot himlen och Kristus.27 

     Om man skulle välja att se på vilka övergripande teman som finns i denna saga skulle 

Kristus vara ett och makt vara ett annat – men det finns möjligheter att koppla religion till 

makt också. Gud står för allsmäktighet, och att den unge kungen blir krönt av denne (vilket 

går att läsa mellan raderna) tyder på dennes stora makt över folket. Den unge kungen tycks 

inte enbart ha den materialistiska makten som all hans rikedom är kännetecken för, utan han 

har även erhållit makt från den allra högsta maktinstansen – vilket är ytterligare ett sätt att 

legitimera makt på. I Engelstad står följande att läsa: ”En mäktig person eller grupp hänvisar 

                                                            
25 Engelstad, s. 31. 
26 McCormack, s. 105. 
27 G. Wilson Knight, ”Christ and Wilde”, i Oscar Wilde – A Collection of Critical Essays, red. Richard Ellmann, uppl. 2 
(London, Sydney, Toronto m.fl. 1969), s. 139. 
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till en händelse i forntiden då makten blev given – från gudarna, genom erövring eller en 

hjältemodig handling.”28 På så vis följer denna sagas logik Webers sociologi kring makt 

mycket väl.  

     Att den unge kungen ska inneha makten blir därmed en nödvändighet – först i och med 

hans släktskap med den gamle kungen, sedan i och med hans vetskap om sin egen storhet och 

dyrkan av vackra ting, varpå han möter visst motstånd av de fattiga som inte uppskattar 

dennes girighet på deras bekostnad. Denna kritik bemöter den unge kungen genom att vägra 

att bära sin kungaskrud, för att istället möta motstånd av både adelsmännen och folket som 

anser att rikedomarna hör till maktens natur, och istället bli krönt av Gud. Oavsett ståndpunkt 

blir den unge kungen ändå erkänd som kung i slutet. 

     I och med att Gud besitter den yttersta makten blir dennes gudomliga kröning av kungen 

det yttersta beviset för kungens kunglighet. Denna kröning gör hans makt legitim i både 

adelsmäns och fattigas ögon, men den gör också att hans makt blir värd att frukta, eftersom 

ingen längre vågar se på honom då han har en ängels ansikte. Detta kan vara ett tecken på att 

makt alltid är negativ, skrämmande eller ond på något sätt för att kunna bibehålla sin status. 

Om folket skulle se den unge kungen som sin like, nu när han kastat av sig sin guldskrud, 

skulle hans makt gå förlorad – istället förhöjs han ovanför dem tack vare en gudomlig skrud, 

vilket snarare ställer honom ännu högre ovanför folket än hans rikedomar ställde honom 

ovanför de fattiga. Nu står han istället över samtliga invånare i sitt land. 

      

The Birthday of the Infanta  

Sagan handlar om en 12-årig infantas (spansk kronprinsessa) födelsedag, och hur denna firas. 

Dagen börjar med att hennes far kungen betraktar henne från fönstret, med sorg över att hon 

är så lik sin mor som gått bort kort efter infantans födsel. Läsaren får ledtrådar om att det kan 

ha varit kungens bror Don Pedro som har framkallat drottningens död, då dennes grymhet är 

ökänd i hela kungariket. Då kungen känner denna starka saknad efter sin fru orkar han inte 

längre betrakta sin dotter och lämnar sin plats vid fönstret, varpå enbart Don Pedro och 

inkvisitionsledaren finns vid hennes sida (bortsett från hennes vänner). 

     Sagan inleder med att ironiskt förklara att infantan bara har födelsedag en gång om året, 

precis som alla andra, trots att hon är kunglig och rik. Dagen till ära spelas en föreställning 

upp som infantan och hennes vänner (bl.a. en markis dotter, en greve och en hertiginna) ser på 

med nöje. Det mest uppskattade framträdandet är en liten dvärg som dansar. Denne dvärg är 

                                                            
28 Engelstad, s. 32. 
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halt, lytt och missbildad men dansar med stor livsglädje (trots att hans far lyckligt emottog 

adelsmännen som fann dvärgen, då det ledde till att fadern fick möjlighet att skicka iväg 

honom), och infantan blir så tjusad av honom att hon kastar en ros hon haft i håret till honom. 

Dvärgen ser på henne under hela sitt framträdande och förälskar sig i henne, och tar hennes 

ros som ett tecken på att hon känner likadant för honom. Han dansar (efter sitt uppträdande) 

runt för sig själv i en trädgård, som blommorna anser honom vara för ful för att vistas, innan 

han åter söker sig till palatset för att tala med infantan. 

     Väl där går han igenom ett antal rum, beskrivna som smyckade med dyrbarheter och 

skatter, vilket dvärgen förundras över. Varje rum är folktomt, fram till dess att han ser en 

figur som han först tror är infantan, men sedan visar sig vara en spegelbild av honom själv. 

Vid insikten om att han är så ful som reflektionen visar faller han i gråt och förstår att infantan 

omöjligen kan älska honom, och kryper iväg i skuggorna. Strax därpå kommer infantan och 

hennes följe in och upptäcker dvärgen som dött p.g.a. att hans hjärta brustit. Detta leder till att 

infantan bittert utbrister att hennes framtida lekkamrater inte ska ha några hjärtan, vilket 

avslutar sagan.29 

 

Analys av The Birthday of the Infanta 

Makten i denna saga tar sig till viss del samma uttryck som i The Young King, genom att den 

är centrerad kring ett kungahus. Kungen i denna saga har så stor makt över sina undersåtar att 

han kan skicka efter vilken människa som helst för att denne ska vara hans dotters lekkamrat 

på hennes födelsedag, och han äger ett palats fyllt med rikedomar. Den materialistiska 

maktfaktorn är i allra högsta grad närvarande – och det inledande textstycket som förklarar att 

infantan bara har födelsedag en dag om året, som om det vore konstigt, är en indikation på hur 

denna familj står över de fattiga och ”vanliga” människorna. Denna makt sträcker sig även till 

infantan själv som inte tycker att det är särskilt underligt att människor kommer från hela 

världen enbart för hennes skull – för henne är det något naturligt. En tydlig markör för de 

styrandes roll i sagan är den samling människor som infantan omges av; grevar, hertiginnor, 

inkvisitionsledare och liknande. 

     Dock är den makt som tycks vara den starkaste i denna saga, den makt som utseendet och 

ytan kan ha. Dvärgen är inte skrämd av infantans rikedomar eller av det faktum att hon är 

kronprinsessa, utan tror att hon kan vara förälskad i honom liksom han är förälskad i henne – 

men då han inser sin egen fulhet och jämför den med infantans skönhet och elegans krossas 
                                                            
29 Oscar Wilde, “The Birthday of the Infanta” (1891), i Complete Short Fiction, red. Ian Small, 2:a uppl. (London, New 
York, Victoria m.fl. 2003) s. 97–114. 
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hans hjärta och han faller död ihop. Detta kan kopplas till Bourdieus fältteorier (1986) och 

dominansen av olika grupper inom dessa fält. Huvudsakligen brukar dessa fält och kapitalet 

på dem bestå av klass, ekonomi, osv. och Engelstad refererar hur Bourdieu exemplifierar 

begreppet kapital med ”kulturellt kapital” som  t.ex. kan innebära en förmåga att tala elegant 

om ett visst kulturellt fenomen eller liknande. Att kunna det ger en individ högt kulturellt 

kapital, vilket bidrar till en förbättrad position på fältet och skapar en bild av personen ifråga 

som kompetent och värdig att uttala sig även på andra områden.30 På detta fält finns det även 

utrymme för estetiska kategorier, och Engelstad nämner bl.a. språkliga och estetiska ideal 

som ligger bortom det allmänna folkets liv, men ändå hålls vid liv av de styrande klasserna – 

vilket medför att de underlägsna klasserna känner av sin underlägsenhet och känner skam.31 

     I sagan är det denna skam som dödar dvärgen, för att han känner sig skamsen över att vara 

så långt ifrån infantans förfinade värld. Infantan tycks dock stå över detta på så sätt att hon 

inte ser vad det innebär för dvärgen, och då hon får veta att han aldrig kommer att dansa igen 

reagerar hon enligt följande: ”And the Infanta frowned, and her dainty rose-leaf lips curled in 

pretty disdain. ’For the future let those who come to play with me have no hearts,’ she cried, 

and she ran out into the garden.”32 Som läsare vet man sedan tidigare att i denna trädgård 

finns ytterligare karaktärer som inte har förståelse eller känner uppskattning av dvärgens 

egenheter. Fåglarna och ödlorna uppskattar honom dock då han brukar dela sin mat med dem 

och alltid är så lycklig, medan blommorna föraktar hans närhet:  

 
’(…)Well-bred people always stay exactly in the same place, as we do. No one ever saw us hopping up 
and down the walks, or galloping madly through the grass after dragon-flies. When we do want change of 
air, we send for the gardener, and he carries us to another bed. This is dignified, and as it should be. But 
birds and lizards have no sense of repose, and indeed birds have not even a permanent address. They are 
mere vagrants like the gipsies, and should be treated in exactly the same manner.’33 

 
Blommorna nämner värdet av att vara förnäma eller värdiga, beroende på hur man väljer att 

läsa ordet ”dignified” och det är ett ord som hör till den kungliga värld som infantan kommer 

ifrån, medan dvärgen inte har några kopplingar dit. Det kan kopplas till infantans beteende 

och hennes utseende, och det är just dessa två faktorer som stöter bort dvärgen och till slut 

dödar honom. Hans känsla av skam och underlägsenhet blir så stor att han inte vill leva längre 

– Engelstad nämner att maktutövare förstärker sin maktposition med skönhet på så sätt att 

denna skönhet gör makten legitim, i och med den beundran som väcks. Denna makt kan 

förstärkas med vackra kläder och ett vackert utseende, men också i omgivningarna; storslagna 
                                                            
30 Engelstad, s. 51. 
31 Ibid., s. 21. 
32 Wilde, s. 114. 
33 Ibid., s. 107. 
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byggnader som t.ex. palatset i denna saga väcker en respekt hos dem som inte har tillträde 

dit.34 Enligt Engelstad, uttryckte Nietzsche (1887) detta maktfenomen som en slags 

”aristokratisk ekvation”: 

 

God = förnäm = mäktig = vacker = lycklig = älskad av Gud35 

 

För att härleda detta till infantans beteende går det att pricka in samtliga inre punkter: hon är 

förnäm, mäktig, vacker, lycklig (kan förmodas p.g.a. det läsaren får veta om henne) varför 

punkterna ”God” och ”älskad av Gud” i vardera utkanten också blir uppfyllda, genom 

likhetstecknen. För blotta ögat, då sagan läses, är inte det första intrycket att infantan är 

särskilt god men tack vare denna ekvation går det att se henne på det sättet; det blir t.o.m. en 

nödvändighet att göra det. Att hon skulle vara älskad av Gud kan vara den yttersta orsaken till 

hennes makt (liksom i The Young King) och man kan som läsare anta att denna saga utspelar 

sig under en högst religiös tid, i och med närvaron av inkvisitionsledaren. Utrensningarna av 

motståndare till den romersk-katolska tron är m.a.o. en del av textens samtid. Att på denna tid 

vara särskilt utvald av Gud bör ge hennes makt ytterligare legitimitet – men det tycks ändå 

vara skönheten som är den yttersta anledningen till dvärgens fall. Framför allt är det insikten 

om dvärgens egen avsaknad av skönhet som är nyckeln till sagans upplösning. 

     Small skriver i introduktionen till Complete Short Fiction att det finns ett antal teman i 

dessa sagor som Wilde ständigt återkommer till, nämligen hemlighetsfullhet, avmaskering 

och kärlek. Han nämner att ett vanligt tema är den makt som otillåten kärlek har. Dvärgens 

kärlek till infantan är ett exempel på en sådan kärlek36 – hon står över hans klass, hon är 

vackrare än honom, hon är utvald av Gud, hon är kunglig osv. medan han är en dvärg, med en 

far som gladeligen skickar bort honom p.g.a. hans fulhet, efter att han bott i skogen hela sitt 

liv. Small argumenterar också för att dessa teman gör att sagorna är tillgängliga för en väldigt 

stor publik – dels är de sagor och kan berättas för barn på ett tillfredställande sätt, samtidigt 

som de kan läsas av vuxna och bli erkända för andra inslag. Sagorna är paradoxala på så sätt 

att de är både enkla och komplexa på samma gång.37 

     Att världen i denna saga dock konstitueras kring kungariket är inte svårt att se – och makt 

är alltså ett genomgående tema, såsom Richard har definierat termen, även här. Samma tecken 

för denna traditionella makt finns också i form av rikedomar, palats, skönhet och liknande, 
                                                            
34 Engelstad, s. 50. 
35 Ibid, s. 50 f. 
36 Small, s. xxix. 
37 Ibid, s. xxx. 
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varav skönheten får en aning större plats. Dock får inte godheten särskilt stor makt 

överhuvudtaget – den blir snarare förbisedd eller sedd som maktlös. I The Young King är det 

till slut den unge kungens godhet som gör att han får ta sin plats som rättmätig konung, medan 

det inte finns något sådant positivt slut i The Birthday of the Infanta. Infantan går inte igenom 

samma prövningar som den unge kungen gör, och bibehåller sin ignorans inför de fattigas 

lidanden och sin egen grymhet. Dvärgen som däremot är god och levnadsglad förlorar allt 

detta i sitt möte med infantans makt och sin egen underlägsenhet, vilket kan motivera en 

diskussion kring huruvida makten har något ont i sin natur och att godhet är något som måste 

läras. Måste prövningar gås igenom för att man ska kunna känna uppskattning för sina 

medmänniskor och inte utnyttja dem för sina egna själviska ändamål?  

     Den unge kungen i föregående saga blir dock ändå någon att frukta tack vare att han kröns 

av Gud, så på ett sätt håller sig både han och infantan fortfarande över sina undersåtar vid 

sagans slut. Enligt en sådan läsning har ingenting förändrats vad gäller maktpositioner vid 

sagornas början eller slut, vilket jag kommer att återvända till i denna uppsats slutdiskussion. 

 

The Fisherman and his Soul 

Denna saga handlar om en fiskare, som en kväll fångar en sjöjungfru och förälskar sig i 

henne. Han vill bli hennes make, men hon låter honom veta att sjöfolk inte kan gifta sig med 

en människa så länge som människan ifråga har en själ, vilket leder till att han beslutar sig för 

att göra sig av med sin. Detta gör han med en häxas hjälp (efter att ha blivit nekad hjälp av en 

präst, för att denne anser att själen är en gåva från Gud och därför inte ska skickas bort), och 

halvt uttalat i texten går det att läsa att fiskaren säljer sin själ till djävulen. Häxan berättar för 

honom att han måste skära bort sin skugga (som är själen) med en speciell kniv nere vid 

fötterna.  

     Då fiskaren har separerat sig från själen, blir själen förtvivlad och ber fiskaren att få 

fiskarens hjärta också, eftersom själen inte vill bli utsänd i världen utan ett hjärta. Detta nekar 

dock fiskaren till, eftersom det är med hjärtat som han älskar sin sjöjungfru. Själen och 

fiskaren kommer sedan överens om att de ska träffas en gång om året efter att de skiljts åt. 

     För varje år som passerar träffas de en gång, och själen berättar vad den upplevt. I sin 

första berättelse berättar den om hur den besökt en stad i öst, då den varit i sällskap med en 

samling handelsmän (som låtit den följa med den p.g.a. att den hävdat att den är en prins), där 

den bett om att få träffa invånarnas Gud. En präst försöker övertyga själen om att olika statyer 

i ett tempel är invånarnas Gud (eller gudar), men själen förstår att detta är lögn och skadar 
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prästen ända tills denne visar själen deras riktiga Gud – som är ”Mirror of Wisdom”. 

     Själen försöker ge denne spegel till fiskaren i utbyte mot tillåtelse att komma åter till 

fiskaren, men fiskaren vägrar för att han vill fortsätta vara hos sin sjöjungfru. Han anser att 

kärlek är viktigare än visdom. Under deras andra möte berättar själen att den varit i en exotisk 

stad i söder, där själen mött kejsaren men inte bugat sig för honom som sig bör. P.g.a. detta 

blir den arresterad och förd till kejsarens rum, där kejsaren försöker döda själen men inte 

lyckas för att själen inte går att skada – vilket leder till att kejsaren ber själen att helt enkelt 

lämna staden, för att så länge den är där är det inte kejsaren som regerar (i och med han 

saknar förmågan att beröva själen dess liv och därmed saknar makt över den). I utbyte mot att 

göra detta kräver själen att få hälften av kejsarens alla rikedomar, varpå denne visar in själen 

till ett rum fyllt av just detta. Dock kräver själen att få kejsarens ring, ”Ring of Riches”, 

istället och tar den med våld då kejsaren inte vill ge bort den. Då försöker själen att ge ringen 

till fiskaren, återigen i utbyte mot att få komma tillbaka till honom, men fiskaren nekar för att 

han fortfarande inte vill lämna sin sjöjungfru – för att han anser att kärleken är viktigare än 

rikedom.   

     På deras tredje möte har själen större framgång med att övertala fiskaren om att få komma 

tillbaka till honom, då den berättar om en dansös som inte finns långt ifrån deras mötesplats. 

Fiskaren låter själen komma åter till honom för att han vill se dansösen och själen tar med sig 

fiskaren till ett flertal städer. Där övertygar den fiskaren att göra onda handlingar, som att 

stjäla, såra ett barn och döda en vänlig man. Fiskaren genomför dessa handlingar, men blir i 

efterhand förskräckt över det och vill återigen bli av med sin själ. Detta går dock inte, för att 

det endast går att skära bort sin själ en gång i livet. Fiskaren återvänder då till stranden, där 

han ser sin sjöjungfru spolas upp död i vattenbrynet.  

     Då brister fiskarens hjärta, och själen får möjlighet att åter komma in i det – trots att den 

hade kommit åter tidigare hade den ännu inte kunnat äntra fiskarens hjärta. Fiskaren dör med 

sjöjungfrun i sina armar, vilket prästen (som fiskaren talade med i sagans inledning) ser dagen 

därpå. Prästen förfäras över synen och vägrar att välsigna stranden, havet och de döda – men 

sagan avslutas med att det flera år senare blommar vackert på den okristnade mark (”Fuller’s 

Field”) där fiskaren och sjöjungfrun begravts. Då prästen ser dessa blommor bestämmer han 

sig för att välsigna dem som han hade förvägrat välsignelse så många år tidigare.38  

                                                            
38 Oscar Wilde, “The Fisherman and his Soul” (1891), i Complete Short Fiction, red. Ian Small, 2:a uppl. (London, New 
York, Victoria m.fl. 2003) s. 115–148. 
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Analys av The Fisherman and his Soul 

Tydligaste skillnaden i denna saga gentemot de två föregående är avsaknaden av centrering 

kring ett kungahus och dess arvingar (vilket däremot även är fallet i nästa saga Star-Child), 

men det finns ändå inslag av denna tematik. Då själen beger sig iväg på sina färder träffar den 

en Gud, som är en s.k. visdomsspegel, och att just denna kallas för Gud innebär förmodligen 

att den även innehar någon slags makt, eller är en stark maktsymbol åtminstone. Om 

visdomsspegeln inte sågs som en bärare av makt skulle den inte kallas för Gud, för enligt min 

uppfattning av olika religioner och troer kretsande kring gudar, har en gud alltid makt över 

någon eller några grupper - eller är t.o.m. allsmäktig. På så sätt finns det ett flertal tecken för 

den maktstruktur som sagan vilar på, och på den andra resan träffar själen en kejsare, där 

rikedomarna återigen är en symbol för makten – det är kejsaren som äger ”Ring of Riches”, 

och han har ett rum enbart fyllt med skatter och annat.  

     I mötet mellan själen och kejsaren utspelar sig en maktkamp där först kejsarens tjänare 

försöker att döda själen, för att kejsaren sedan själv ska försöka – båda misslyckas och 

kejsaren får be själen att lämna staden: ”’Art thou a prophet, that I may not harm thee, or the 

son of a prophet that I can do thee no hurt? I pray thee leave my city to-night, for while thou 

art in it I am no longer its lord.’”39 Här får själen makt över kejsaren tack vare sin egen 

odödlighet och kejsaren antar att själen är gudomlig på något sätt – att själen är en profet eller 

sonen till en, medan den snarare är motsatsen. Det går att diskutera huruvida själens 

dragningar till de syndiga handlingarna, såsom mord, stöld och annat, har att göra med att 

denne har blivit såld till djävulen och därmed ligger under djävulens makt? 

     Small nämner att det som får fiskaren att försöka hålla sig ifrån alla de synder som själen 

vill få honom att ge efter för, är hans kärlek till sjöjungfrun – vanligtvis är hög och vacker 

kärlek just den kärlek som finns i själen, medan det i denna saga är kroppens kärlek som tycks 

vara den goda, medan själens kärlek är korrupt. Att på det sättet föreslå att sann kärlek är den 

kroppsliga kärleken vänder på de typiska kristna värdena40 och kärlek föreligger som en 

maktfaktor i sagan, oberoende av om det är den själsliga eller kroppsliga kärleken. Det är 

fiskarens kärlek till sjöjungfrun som sätter igång handlingen, varpå det är den som står emot 

de frestelser av rikedomar och visdom som själen kommer med, och det är dessutom kärleken 

som till slut låter själen komma åter genom att fiskarens hjärta brister. Dock kan det senare 

läsas som att kärleken, i och med sjöjungfruns död, förlorar sin makt över fiskaren och att 

dennes hjärta inte längre har makten att hålla sig stängt för själen.  

                                                            
39 Wilde, s. 136. 
40 Small, s. xxiii. 
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     En destruktiv makt som kärleken har i både denna saga och i The Birthday of the Infanta är 

att den kan döda – då hjärtat brister dör de som älskar, och i båda sagorna har de älskat någon 

som de inte bör älska enligt normer, regler och traditioner. Fiskaren älskar en sjöjungfru, 

vilket prästen fördömer då han får höra talas om det och vägrar att välsigna dem och att 

begrava dem på en kyrkogård, som protest mot deras icke-gudfruktiga kärlek. I slutet 

omvänds dock detta och prästen välsignar dem då han ser vilka vackra blommor som börjat 

växa på den annars fruktlösa och döda jorden på ”Fuller’s Field”. Trots det tragiska slutet för 

just fiskaren och hans sjöjungfru, kan denna sekvens läsas som ett positivt slut genom att det 

kan tolkas som ett slut för den vredgade Guden, som istället gör plats för en kärleksfull och 

godare Gud.  

     Knight diskuterar juveler och annat som tecken på Gud och på uppåtstigning mot himlen i 

Wildes sagor (som även nämnts i analysen av The Young King), och hur det går att likställa 

rikedomar, guld och lyx (som är sprunget ur ondska) med själen, medan blommor, vatten och 

kärlek till naturen är att likställa med fertilitet41 (och kroppen). Den senare är representerad av 

fiskaren och dennes kärlek till sjöjungfrun, och hon kan i sig ses som en symbol för naturen 

och vattnet. Hittills har denna uppsats främst tittat på ädelstenar och övrig rikedom som 

symboler för en materialistisk makt, medan Knights läsning ger en annan vinkel.  

   En intressant aspekt att studera är att makten ligger så tydligt i relationerna mellan 

karaktärerna – i de allra flesta maktteorier definieras makt som något som ligger i relationer 

mellan aktörer.42 Det är ständigt ett möte som sker mellan två eller flera parter där den ena 

eller andra utövar sin makt, och därmed skapar någon slags social förändring. Själen utövar 

makt genom våld mot kejsaren och mot prästen, medan sjöjungfrun utövar makt över fiskaren 

genom att denne är förälskad i henne (utan henne hade han med stor sannolikhet aldrig 

skickat iväg sin själ), samtidigt som själen försöker utöva makt genom att ge fiskaren olika 

typiska verktyg för makt – rikedomar och visdom.  

     Även i små detaljer kan dessa maktrelationer ses; då själen utger sig själv för att vara prins 

i mötet med handelsmännen under sin första resa får den möjligheten att följa med dem, för 

tillsammans med den kungliga titeln kommer de bilder, myter och traditioner som gör makt 

legitim och ingjuter respekt i folket – i detta fall ingjuter det respekt i handelsmännen som 

inte vill neka en kunglighet att slå följe med dem. I denna saga finns inte möjligheten att se 

själen som någon slags högsta makthavare som blivit krönt av Gud, tack vare beblandningen 

med djävulen.  

                                                            
41 Knight, s. 141. 
42 Engelstad, s. 23. 
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   Ett annat sätt att se på makten är föreslaget av McCormack, som påstår att The Fisherman 

and his Soul är ett utmärkt exempel för vilken stor makt ord kan ha. Detta exemplifierar 

McCormack med att det är fiskarens ord som gör att han får förmågan att skära bort sin själ.43 

Trots att själva bortskärandet är en rent fysisk handling är det fiskarens uttalade önskan, då 

han talar med häxan, som ger honom vetskap om hur denna handling ska gå till. Vidare är det 

själens ord som leder till fiskarens död i sagans slut,44 på så sätt att själen genomför få 

handlingar i fiskarens närvaro, men dennes berättelser om vad den har varit med om och vad 

fiskaren kan gå miste om gör att fiskaren slutligen följer med den – och att fiskaren därefter 

genomför ett flertal onda handlingar kan också enbart kopplas till själens ord. Själen ber 

fiskaren att gör en viss sak, varpå denne genomför det, utan att tänka på handlingens natur 

förrän efter att den har begåtts. På så sätt har själen en stor makt med sina ord över fiskaren, 

på samma sätt som sjöjungfrun har makt över honom genom att han är förälskad i henne.  

     Engelstad skriver: ”Maktens undersida är maktlöshet och vanmakt.”45 och det går att 

konstatera att fiskaren befinner sig i en maktlös situation under sagans gång. Han saknar 

verktygen för att stå emot den slutliga frestelsen som själen motstår, han saknar möjlighet att 

skära bort själen igen efter att han väl låtit denne komma tillbaka och han har inga verktyg för 

att ta bort sin själ från början, utan behöver förlita sig på andras hjälp. Denna maktlöshet kan 

även iakttas i de två tidigare sagorna – i The Birthday of the Infanta faller dvärgen död ner då 

han inser att han saknar makt över infantan på så sätt att han inte kan påverka hennes känslor, 

och att han inte heller kan påverka det utseende som han är född med. I The Young King sker 

dock detta inte på samma sätt, i och med att den unge kungen inte hamnar i någon liknande 

vanmäktig situation.  

     Den unge kungen är i ständig kontroll och möter förvisso motstånd då han försöker att gå 

till kröningen i sina tiggarkläder, men bemöts slutligen med respekt i och med att han blir 

krönt av Gud. I slutet på analysen av The Birthday of the Infanta nämnde jag att de två första 

sagorna i A House of Pomegranates tycks ha en inställning eller ton som antyder att makt 

innebär ondska i någon form, och att inga maktpositioner har förändrats från början till slut i 

någon av dem – i The Fisherman and his Soul går detta att läsa på två sätt. I och med prästens 

omvändelse efter blomningen på fiskarens och sjöjungfruns grav kan sagans slut läsas som att 

det har skett en positiv förändring efter de hemska händelserna, samtidigt som det allra 

tydligaste i sagan är just hur de älskande dör i olycka, p.g.a. fiskarens vanmäktiga situation, 

                                                            
43 McCormack, s. 103. 
44 Ibid., s. 103. 
45 Engelstad, s. 101. 
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där han först blir förälskad i sjöjungfrun och förlorar sin själ och sedan blir styrd av själens 

onda befallningar. En extra faktor som utövar makt över sagans kärlekspar är faktumet att 

fiskaren har en själ till en början – att detta innebär att fiskaren och sjöjungfrun inte kan vara 

tillsammans leder till att fiskaren skär bort sin själ, vilket inleder händelseförloppet som slutar 

med deras död. Närvaron av makt, rikedomar och död tycks vara ett relativt konsekvent drag i 

sagorna i denna samling. 

     För att återkoppla till några av de maktteorier som hittills nämnts under uppsatsens gång, 

kan bl.a. fiskarens förälskelse i sjöjungfrun p.g.a. hennes skönhet och hennes sång läsas 

utifrån Nietzsches teorier kring den aristokratiska ekvationen. Hennes skönhet gör att hon får 

ytterligare positiva egenskaper automatiskt, vilket stärker fiskarens beundran inför henne och 

förstärker hans beslut att skära bort sin själ för att få spendera sitt liv med henne.  

     Vad gäller huruvida de olika maktpositionerna i sagan är legitima, kan exempelvis själens 

makt över fiskaren då de beger sig till olika städer på vägen mot dansösen undersökas. Själen 

har ingen tydlig myt eller traditionell bild uttalad i sagan som gör att denne bör ha makt över 

fiskaren, och fiskaren har dessutom kunnat stå emot själens frestelser tidigare, vilket gör det 

intressant att fiskaren plötsligt inte längre reflekterar över sina handlingar. Det kan bero på att 

då själen försöker fresta honom med rikedom och visdom är de separerade från varandra, men 

då de reser till städerna har fiskaren låtit själen komma tillbaka till honom – och ligger 

därmed mer under själens makt. Deras relation, och det är i relationer all makt ligger, blev 

mer intim och det blir svårare att särskilja vad som är fiskarens egna önskemål och vad som är 

själens. McCormacks tankar kring ordens makt är ett bra sätt att lösa detta problem på.  

     Inför den kommande slutdiskussionen skall nu den sista sagan i samlingen, The Star-Child, 

sammanfattas och analyseras. 

 

The Star-Child 

I sagans inledning hittar två vedhuggare ett barn, som tycks falla ned från himlen, en kall 

vinterkväll. Den ene väljer att ta med sig barnet hem, trots att hans familj är fattig och 

egentligen inte har kapacitet för det. Barnet är insvept i en guldmantel och bär ett dyrbart 

halsband om halsen då vedhuggarna hittar det, och barnet blir kallat ”Star-Child”. Då ”Star-

Child” växer upp blir han mycket vacker, och beundrad av alla i byn för sin skönhet. Dock 

blir han också stolt, grym och självisk, och föraktar de andra människorna i byn för att han 

anser dem vara underlägsna honom själv. 
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     Själva handlingen i sagan sätter igång då en fattig kvinna kommer till byn, som ”Star-

Child” kastar stenar på, för att hon är fattig och ser sjuklig ut. Därefter får han veta att 

kvinnan är hans mor, men förnekar henne, för att sedan förlora all sin skönhet. Hans vackra 

ansikte ser istället ut som en paddas, vilket leder till att hans beundrare lämnar hans sida. Till 

följd av detta beger han sig iväg för att söka efter sin mor, och letar efter henne i tre år. 

     Till slut kommer han fram till en stad, omgiven av höga murar, där vakterna inte vill 

släppa in honom. Dessa säljer honom som slav till en magiker, som tvingar honom att leta 

efter och hämta tre olikfärgade guldbitar (en per dag), i en skog dit han förs. På sitt första 

försök, den första dagen, letar ”Star-Child” hela dagen men finner ingen guldbit – och just när 

han ska ge upp hör han ett skrik från en hare, som är fast i en jägarfälla.”Star-Child” befriar 

denna hare och får i gengäld hjälp av den att hitta dagens guldbit. På vägen till magikern 

möter han en pestdrabbad man, som ber honom om pengar, och ”Star-Child” ger honom 

guldbiten eftersom han förstår att mannen kommer att dö annars – trots att det innebär att han 

själv blir piskad. De två följande bitarna hittar ”Star-Child” med harens hjälp under de två 

andra dagarna, men han ger de båda bitarna till den pestdrabbade mannen – trots att straffet 

för en utebliven guldbit den sista dagen är döden. 

     Men när han går in genom stadsportarna på kvällen den tredje dagen, bugar folket för 

honom och leder honom till ett kungapalats. Väl där står tiggarkvinnan och den pestdrabbade 

mannen som visar sig vara drottning och kung – och därtill ”Star-Childs” föräldrar. Därefter 

avslutas sagan med en kort beskrivning av hur ”Star-Child” regerar i sitt kungarike med fast 

men god hand under tre år, för att sedan dö p.g.a. alla hårda prövningar han genomlidit, varpå 

den nästkommande kungen regerar med ondska.46 

 

Analys av The Star-Child 

Det finns ett flertal läsarter att tillämpa på denna saga (liksom de andra), som att exempelvis 

lägga fokus vid förvandlingarna som karaktärerna genomgår under sagans gång. ”Star-Child” 

förvandlas två gånger – då han förlorar sin stora skönhet och istället får en paddas ansikte, 

och sedan när han blir vacker igen. Hans föräldrar förvandlas också vid ett tillfälle, då de visar 

sig som kung och drottning i sagans slut, då ”Star-Child” genomlidit sina prövningar. Detta 

kan läsas som att hans föräldrar, tiggarkvinnan och den pestdrabbade mannen, blir kungliga 

först vid sagans slut. Jag har dock i denna analys läst sagan som att föräldrarna varit kungliga 

hela tiden, men är förklädda som fattiga eller fråntagna sin makt under viss tid. Deras makt är 
                                                            
46 Oscar Wilde, “The Star-Child” (1891), i Complete Short Fiction, red. Ian Small, 2:a uppl. (London, New York, Victoria 
m.fl. 2003) s. 149–164. 
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i sådant fall fråntagen (eller dold) fram till dess att ”Star-Child” lär sig uppskatta även de 

mindre vackra och förmögna (genom slaveriet hos magikern). Det främsta argumentet för den 

senare läsningen är att ”Star-Child” hittas med guldmanteln och det dyrbara halsbandet – 

vilket är tydliga tecken på att hans mor redan vid hans tidiga ålder innehade någon slags 

förmögenhet, i och med att en vanlig tiggarkvinna inte bör ha någon möjlighet att lämna sitt 

barn med sådana ting.  

     I denna saga finns det många liknande materialistiska och typiska symboler för makt, så 

som skönhet, rikedomar, palats osv. som i de övriga sagorna. I inledningen till sagan blir de 

två vedhuggarna glada då de ser sin hemby, som de fruktat för att inte hitta tillbaka till. De 

blir glada men nedstämda snabbt igen, varpå den ene säger till den andra: 

 
’Why did we make merry, seeing that life is for the rich, and not for such as we are? Better that we had 
died of cold in the forest, or that some wild beast had fallen upon us and slain us.’ 
‘Truly,’ answered his companion, ‘much is given to some, and little is given to others. Injustice has 
parcelled out the world, nor is there equal division of aught save of sorrow.’47 

 
På samma sätt som sagan The Young King påvisar orättvisan i uppdelningen av ett samhälles 

tillgångar genom att det sägs uttalat i texten görs detta även i The Star-Child, bl.a. med 

ovanstående citat. Sagan kan med fördel läsas med samma socialistiska ögon, som The Young 

King kan, i och med att den belyser klyftorna och orättvisorna i samhället, genom att visa en 

verklighet utifrån de fattigas perspektiv (såsom McCormack menar att Wildes samtliga sagor 

bör läsas). Genom de fattigas ögon och upplevelser får läsaren en glimt av makten underifrån, 

och ser hur den missbrukas och vilka följder det tar för de underlägsna. Man får en 

uppfattning om var de fattiga står på fältet, för att använda en av Bourdieus termer.  

     ”Star-Child” känner sig överlägsen sina kamrater p.g.a. att han hittats just i en guldmantel, 

då en simpel tiggare eller bonde inte skulle kunna ha lagt ut honom i skogen med en sådan. 

Han anser sig ha högt kapital på fältet, och utövar makt, och skapar sociala förändringar (som 

ju är minimidefinitionen för vad makt är, enligt Engelstad) genom sin skönhet då han 

fortfarande befinner sig i sin by, då hans följeslagare i princip enbart följer honom tack vare 

den. Den ger honom något som de anser vara värt att beundra, och som de skapar vissa 

förväntningar kring – i och med hans skönhet förväntar de sig storhet av honom, förmodligen 

på samma sätt som han förväntar sig storhet av sig själv p.g.a. den. Dock är detta 

förväntningar som inte uppfylls som de bör uppfyllas av någon vacker person, om man ser till 

hur Nietzsches aristokratiska ekvation är uppbyggd. Enligt den skulle ”Star-Child” i sådant 

                                                            
47 Ibid., s. 150. 
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fall vara god, älskad av Gud och förnäm också, men att kasta stenar på tiggarkvinnor faller 

knappast under någon av nämnda kategorier.  

     Traditionerna eller myterna som ska göra en persons makt legitim uppfylls till viss del i 

och med vedhuggarens tro att ”Star-Child” föll från en stjärna, och tack vare den guldmantel 

han blev funnen med, då detta, som tidigare nämnts, är typiska symboler för makt och storhet. 

Då han får reda på att han är en tiggarkvinnas son förstörs denna traditionsenliga bild, dels 

p.g.a. att hans utseende förvanskas och dels för att han inte längre har det ursprung som gör 

honom till en värdig makthavare. 

     Innan han slutligen får veta att han faktiskt har det ”rätta ursprunget” för ett legitimt och 

accepterat styre, genomgår han ett antal prövningar då han är slav hos magikern. Han släpper 

den fångade haren fri, och visar ett första uns av humanitet för att sedan offra sitt eget liv för 

den pestdrabbade mannen, genom att ge honom samtliga guldbitar. Dessa prövningar leder 

fram till att han får vetskap om sitt kungliga blod och om att han är sonen till en kung och 

drottning, varpå han får ett land att styra och blir hyllad som kung.  

     En ytterligare detalj som hör till att inneha en legitim maktposition är, enligt Max Weber, 

att de underlydande inte bara kommer att följa de order och regler som sätts upp för dem, utan 

även försöka förstå vad makthavaren önskar skall ske, och försöka uppfylla dessa önskningar 

innan någon order ens blir utfärdad.48 Alltså, innebär den legitima makten dels att de styrande 

inte riskerar att undersåtarna gör uppror som då makten är icke-legitim, dels att den gör 

invånarna samarbetsvilliga till den grad att de anstränger sig för att kunna hjälpa den styrande 

på vilka sätt de än kan. 

   Att ”Star-Child” genomgår de prövningar som han utsätts för är förmodligen en anledning 

till att han har förmåga att leda landet på ett bra sätt under tre års tid, men slutet är 

desillusionerande: ”Yet ruled he not long, so great had been his suffering, and so bitter the fire 

of his testing, for after the space of three years he died. And he who came after him ruled 

evilly.”49 ”Star-Childs” många prövningar som slutligen leder till att han kan förstå 

medmänsklighet och gör honom värdig en tron (som gör att han passar in i Nietzches 

aristokratiska ekvation eller förtjänar högt kapital på Bourdieus fält), är även det som orsakar 

hans tidiga död. Uttryckligen påstås det att det är p.g.a. hans många lidanden som han dör så 

tidigt, vilket kan tänkas vara ett tecken på att vägen till godhet och ära inte är lätt, och kanske 

slutar den alltid illa. Det faktum att han är en kung och att berättelsen på så sätt kretsar kring 

                                                            
48 Engelstad, s. 70. 
49 Wilde, s. 164. 
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ett kungarike och de styrandes olika predikament är också en stor likhet med de övriga 

sagorna i samlingen, bortsett från The Fisherman and his Soul. 

     Wilde tycks i dessa sagor beskriva och använda makt som om den måste vara av ondo, och 

eftersom de flesta av sagorna kretsar kring ett kungahus går det att ifrågasätta huruvida denna 

ondska ligger i kunglighetens (och maktens) natur, och på så sätt kommer automatiskt till den 

som har makt, genom skönhet, materialistiska tillgångar eller klasstillhörighet. Det går att läsa 

exempelvis The Star-Child som att ”Star-Child” har makt redan från födseln i och med sin 

skönhet m.m. men inte klarar av att bemästra den förrän han får utstå prövningar, på samma 

sätt som den unge kungen i TheYoung King lär sig att uppskatta de som är underlägsna honom 

efter sina drömmar (som är en sorts prövningar för honom). 

     Calloway skriver att Wilde ständigt återvänder till skönhet som tema och olika fabler som 

kan berika den estetik som dandys ägnade sig åt. I Wildes skrifter går att läsa, menar 

Calloway, att då någon har en förmåga att se skönhet och kunna reagera på denna skönhet 

med en förfinad passion, har personen förmodligen en speciell skönhet i sig själv och sin 

personlighet.50 Den första delen av påståendet kan bekräftas i denna uppsats – det ständiga 

skönhetstemat, dock tycks de som är vackra eller besatta av vackra ting inte ha denna 

förfining som Calloway föreslår att skönhetsigenkänningsförmågan ska ge. Den unge kungen 

i The Young King sänder iväg sina tjänare på dödsmissioner för att komma åt olika skatter 

från världens alla hörn, prinsessan i The Birthday of the Infanta kan inte se några förtjänster 

förutom sådana som är värda att skratta åt hos den fula dvärgen, och ”Star-Child” behöver gå 

igenom en mängd prövningar för att förstå att utseende inte är allt.  

     I The Star-Child finns också inslag av gudstro på så sätt att då ”Star-Child” växer upp och 

beter sig illa försöker prästen i byn att lära honom vett, likväl som hans fosterföräldrar som 

menar att de inte uppfostrat honom till den han blivit. Dock har prästen i denna text ingen 

inverkan alls – i The Young King kröntes kungen av Gud i kyrkan och han blev den konung 

som folket började se upp till och betrakta som en värdig makthavare, i The Birthday of the 

Infanta saknas detta religiösa inslag medan det sedan även spelar en stor roll i The Fisherman 

and his Soul. Den sistnämndas handling slutar även med en slags välsignelse eller bekräftelse 

från de högre makterna, genom blommandet på ”Fuller’s Field” och prästens slutliga 

välsignelse av allt fiskaren, sjöjungfrun, stranden, havet och alla dess varelser, likt The Young 

King, där den unge kungen tycks krönas och välsignas av Gud i katedralen, vid sagans slut. 

                                                            
50 Stephen Calloway, ”Wilde and the Dandyism of the Senses”, i The Cambridge Companion to Oscar Wilde, red. Peter 
Raby, 7:e uppl. (Cambridge 2007), s. 44. 
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     The Young King är den saga i samlingen som det finns allra mest skrivet om, enligt mina 

efterforskningar, då de övriga snarare bara är nämnda i olika samlingar kring Oscar Wildes 

texter i stort eller i introduktionen till Complete Short Fiction. Small skriver i nämnda 

introduktion att många av Wildes sagor enbart har mottagits som just barnsagor av kritiker, 

främst under sin samtid,51 men jag kan se denna avsaknad av forskning kring dem som ett 

tecken på att de inte bara förbisetts förr, utan även på senare tid.  

                                                            
51 Small, s. xxix. 
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Slutord 
 

Som avslutning på denna uppsats skall jag kort sammanfatta och diskutera kring det 

makttema som uppsatsen har undersökt i Oscar Wildes sagosamling A House of 

Pomegranates. För att återvända till den definition av ett tema som nämns i introduktionen, 

där ett tema är ”en konkret organisationsprincip, ett schema eller ett fast föremål omkring 

vilket en värld tenderar att konstitueras”, kan man konstatera att makt är ett ständigt inslag i 

de sagor som denna samling består av. 

     Ett av de tydligaste sätten som detta tema tar sig uttryck i är kungadömena som sagorna 

behandlar. Bortsett från The Fisherman and his Soul innehåller samtliga sagor en berättelse 

som kretsar kring antingen en kung eller en prinsessa – i The Fisherman and his Soul finns 

detta ändå med i texten, i och med att själen utger sig själv för att vara en prins och att den 

möter en kejsare osv. Denna kunglighet för även med sig ett antal attribut som också kan 

räknas till maktens uttryck i sagorna, som bl.a. alla rikedomar och ständiga understrykningar 

av hur dyrbara skatter de kungliga omger sig av. Ytterligare attribut som hör till maktutövarna 

är skönhet – kungen i The Young King dyrkar konst och annat vackert, infantan i The Birthday 

of the Infanta är vackert klädd och bor i sitt vackra palats, fiskaren i The Fisherman and his 

Soul blir förälskad i sjöjungfrun p.g.a. hennes skönhet, och ”Star-Child”, i den sista sagan, är 

väldigt vacker själv och ser ner på dem som inte är det. Den som är vacker har en makt som 

den kan utöva över övriga karaktärer i sagorna, och enligt olika maktteorier går det att 

förstärka makt genom skönhet, för att den ger intrycket av att makthavaren är legitimerad att 

härska. 

     Makthavarna tycks dock sällan vara av en god natur, vilken skönheten de besitter skulle 

kunna vittna om (om man ser till Nietzsches aristokratiska ekvation). Den unge kungen låter 

slavar arbeta och t.o.m. dö för honom, infantan låter tjänare uppträda för henne och kräver att 

de ska sakna hjärta för att kunna behaga henne, själen i The Fisherman and his Soul får 

fiskaren att genomföra hemska gärningar och utför sådana på egen hand, och ”Star-Child” är 

en grym människa som kastar stenar på fattiga och förskjuter sin mor. Makten tycks därmed 

vara likställd med någon slags ondska i Wildes sagovärld. 

    I samtliga sagor genomgår de olika karaktärerna olika prövningar som leder till att deras 

världsbilder förändras, men ofta sker något på slutet av sagorna, vilket gör att dessa 

förändringar inte spelar någon roll. ”Star-Child” blir en god kung, men dör kort därefter, den 

unge kungen blir krönt av Gud, men fortsätter att vara någon som folket fruktar och inte ens 

vågar se på, fiskaren och själen dör då de förenas, och dvärgen i The Birthday of the Infanta 
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dör av samma orsak som fiskaren, p.g.a. ett brustet hjärta. Det som skiljer den senare sagan 

från de övriga är att det inte är infantan som kommer till någon insikt under sagans gång, dvs. 

det är inte makthavarens världsbild som förändras, utan det är dvärgens. Han inser sina egna 

tillkortakommanden och förstår att infantans värld ligger alldeles för långt bort från hans 

egen, och dör, medan infantan fortfarande är ignorant inför hans värde och övriga 

underlägsnas värde. Och det är även denna saga som är den enda där någon av maktutövarna 

inte dör, utan någon av de underlägsna (i The Fisherman and his Soul går detta att läsas på 

olika sätt, men eftersom själen och fiskaren utövar makt över varandra, liksom sjöjungfrun 

utövar makt över fiskaren, kan även denna saga styrka att alla med någon slags makt dör vid 

sagans slut – i och med att samtliga just nämnda karaktärer dör). 

      Att rikedomarna är en symbol för makt är väldigt tydligt i sagorna, och ytterligare en 

tydlig aspekt är att dessa rikedomar är negativa. I två av sagorna nämns de fattigas lidanden 

uttalat (The Young King och The Star-Child) och i de två övriga sagorna finns detta 

underförstått i texten. Det ger anledning till en socialistisk läsning av texterna, och en kritik 

mot materialism. Sagorna ger uttryck för en kritik mot hur maktutövare utnyttjar sin makt – 

som får sitt ultimata uttryck i de ledandes död. 

     Samtidigt kan dessa dödsfall vara en symbol för godhetens inkompetens. Då de ”onda” 

makthavarna slutligen har förstått vikten av att värdesätta sina medmänniskor förlorar de 

istället sina egna liv – och mycket tydligare än The Star-Childs slut kan det inte bli, där den 

nästkommande regenten styr landet ondskefullt. Det skapar en desillusionerad bild av makten, 

som något som med nödvändighet måste utnyttja och exploatera dem utan eller med mindre 

makt. 

     Ytterligare ett tema kan utläsas tydligt i alla sagorna, nämligen det religiösa temat. Präster, 

biskopar och Gud spelar en uttalad roll i samtliga verk, vilket också skulle kunna uppfattas 

som ett tema på det sätt som Richard definierat det. Dock finns det även möjligheter att 

inkludera detta under makttemat, på så vis att präster och biskopar har makt över 

befolkningen till viss del, liksom Gud har den så kallat yttersta makten (Gud kröner den unge 

kungen, exempelvis). 

     Det är m.a.o. svårt att förneka den stora vikt vid makt som utmärker samtliga sagor i A 

House of Pomegranates, och denna makt tar sig uttryck på flera olika sätt men är oftast 

centrerad kring de kungliga i sagorna, makten tas ned på en folklig nivå enbart i The 

Fisherman and his Soul.  
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