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Prinsessen, der sidder og venter på at blive reddet, er passé. Skal man tro The Guardian,

er der med animationsfilmen Frozen kommet en opskrift på en moderne prinsesse, der

gør de gamle prinsesser irrelevante. Længe har Askepot, Snehvide og Tornerose da også

stået til måls for feministernes kritik. De bliver gang på gang fremhævet som bovlamme

fortidslevn, der endda kan være skadelige for små piger, der kunne få den tanke, at

ægteskabet er den eneste vej til et lykkeligt liv. Tidens fokus på identitetspolitik truer

således med at overskygge filmhåndværket, hvorfor et forsvar for de gamle prinsesser er

på sin plads.

I 2015 kom der en ny spillefilmsversion af Disney-klassikeren Askepot fra 1950. Ud over

at skabe forargelse på grund af Askepots smalle talje og indsnørede liv, blev den nye

film kritiseret for ikke at have moderniseret Askepot-figuren. Til eksempel beskrev Todd

VanDerWerff fra Vox.com hende som simpel, kedelig og "en endnu større dørmåtte"

end den oprindelige version. Det var også denne film, der gav The Guardian anledning

til at proklamere, at Askepot havde dumpet "Frozen-testen". Underforstået: Askepot har

ikke nogen værdi at tilbyde unge piger i dag.

Det virker som en ureflekteret adoption af den feministiske kritik, der siden 70’erne har

forfulgt alle Disneys gamle prinsesser: Askepot gør bare rent og finder sig i al mulig

ondskab indtil den dag, hun får glasskoen på og gifter sig med prinsen. Snehvide holder

lav profil  i  en skov,  indtil  hun bliver gift.  Tornerose bager kager sammen med sine

tanter, til hun bliver 16 – og til slut også bliver gift. Det er de handlingsstrukturer, som

Frozen efter sigende har taget et nødvendigt opgør med. I denne udvandede version af

H.C. Andersens Snedronningen er filmens to hovedpersoner, prinsesserne Elsa og Anna,

både  iltre  og  handlekraftige.  Den  ene  har  superheltekræfter  og  den  anden,  Anna,

kommer heroisk sin udkårne til undsætning. I et ikke så overraskende twist til slut ender

filmen dertil med, at ingen af dem bliver gift. Filmens tema er eksistentielt og lyder som

et ekko af alle nyere ungdomsfilm: Anna vil gerne realisere sig selv som ung kvinde, og

Elsa vil gerne accepteres, selvom hun er anderledes.

Med  deres  eksistentielle  kvababbelser  er  Elsa  og  Anna  med  andre  ord  gjort

lettilgængelige for nutidens unge. Derimod tematiserer de gamle film fra årene omkring
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tryghed og social kontakt. De gamle prinsessers livsbaner er da også langt hårdere, end

kritikerne vil anerkende dem for. Fælles for de gamle prinsesser er, at  de lever som

udstødte i størstedelen af filmen og gennemgår diverse traumer tidligt i barndommen

(tab af forældre samt deres sociale plads). Idet de til slut får deres prins, genoprettes

deres  sociale  plads,  og  de  opnår  med  ægteskabet  den  tryghed,  de  mistede  i

barndommen.

Kærlighedsplottet er noget, nutidens kritikere har et uforholdsmæssigt stort fokus på. Det

fylder meget i den feministiske blogosfære, at prinsen forelsker sig i prinsessen "kun fordi

hun er smuk". Ifølge femsplain.com og lignende medier er det et problematisk signal at

sende til unge piger, men i så fald er det jo godt, at kærlighedshistorien i realiteten fylder

forsvindende lidt  i  de gamle film. Prinserne repræsenterer  kun den sikre havn,  som

prinsesserne igennem hele filmen ønsker at finde. Med andre ord: Prinserne er deres

belønning  –  det  er  ikke  omvendt.  Dette  er  et  godt  eksempel  på,  hvordan  disse

nutidslæsninger  ikke  bare  er  overfladiske  men  også  –  med  et  moderne  ord  –  er

privilegieblinde.  De behandler  ikke  filmene  på  deres  egne præmisser,  men gennem

narcissistiske briller, hvor moderne mennesker projekterer egne behov ud på de gamle

prinsesser.

Askepot  bliver  kaldt  en  dørmåtte,  fordi  hun  har  let  til  tårer  og  fremstår  blid.  Hun

forsøger end ikke at flygte fra sin skæbne. Men det er forkert at se hende som et passivt

offer,  blot  fordi  hun  ikke flytter  sig  fysisk.  Ligesom Tornerose  og  Snehvide  er  hun

derimod altid i færd med at arbejde. I stedet for at svælge i selvmedlidenhed gør hun

noget  ved de umiddelbare problemer.  Hvor Askepot  i  en enkelt  scene sukker  med

blikket rettet imod kongeslottet, vender hun snart efter tilbage til det daglige arbejde.

Dette er den konservative ballast, der balancerer et eventyr, der ellers ville være den

rene eskapisme.

At de alle tre bliver venner med dyrene tjener til at vise, at de bruger deres energi på at

hjælpe dem, der er svagere end dem selv. Derfor behøver Askepot ikke at flygte ud af

vinduet, og Tornerose behøver ikke selv at tage kampen op imod dragen. De præsterer

noget langt sværere: De beholder optimismen og hjertevarmen sat i en situation, hvor

kynismen ellers truer med at overtage det rene hjerte. Og hvis filmene siger noget om

skønhed må det være, at den netop hænger sammen med det indre. Tænk blot på, at

både Tornerose og Snehvide er klædt i pjalter, når prinsen ser dem første gang. Ved at

vende  tilbage  til  filmene,  hvordan  de  faktisk  forløber,  ser  vi,  at  budskabet  ikke

begrænser sig til en flad pointe om romantisk kærlighed, men hvordan man kommer



igennem et hårdt liv med sjælens renhed i behold.

Askepot,  Tornerose  og  Snehvide  har  så  langt  fået  de  hårdeste  vilkår  af  samtlige

prinsesser.  Men selv sat  i  den ultimative magtesløse position,  bevarer de modet.  De

synger, imens de udfører de slidsomme pligter, som en uretfærdig skæbne har pålagt

dem. De fleste vil genkende den visdom: De, der bliver bitre og kolde som reaktion på

livets uretfærdighed, gør sig til livsfanger i egen bitterhed. De, der bevarer optimismen

sammen med arbejdsetikken og gør noget ved deres umiddelbare problemer, holder sig

oppe. 

I dag, hvor de færreste af os lider alvorlige materielle afsavn, kommer de største kriser

netop, når vi føler os fastlåste. Depression kommer sig typisk af, at man møder langvarig

modgang af årsager, man ikke umiddelbart kan ændre ved. Man er måske født ind i

hårde sociale vilkår. Eller man er nødt til at arbejde i en udsigtsløs stilling. Eller ens nære

har fysiske eller psykiske problemer, der opsluger al energien. Og når det ser sortest ud,

kommer der ikke nogen fe-gudmor med en trylleremse og gør det hele godt igen – så

langt kan eventyret om Askepot alligevel ikke hjælpe os. Men hvor børn vokser fra troen

på magi, behøver de ikke vokse fra troen på, at det kan betale sig på uventede måder

leve et liv med flid og næstekærlighed.
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