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1. Inledning 

Järteckensboken är en samling religiösa anekdoter från medeltiden. Anekdoterna är 

utformade som små berättelser vars handling genomgående kretsar kring mirakulösa 

händelser av olika slag. Verket är nedtecknat på yngre fornsvenska och det finns i dagsläget 

ingen nusvensk översättning att tillgå. Inom forskningen har Järteckensboken därför haft sin 

främsta roll inom språkvetenskapen som historiskt källmaterial men förblivit tämligen 

outforskad som skönlitterärt verk.  

Den generella uppfattning man får vid sökning på ordet ”järtecken” är att det är ett 

övernaturligt fenomen som förebådar en viktig händelse (ett omen). SAOL, SO och SAOB 

instämmer i detta men i SAOB finns det ytterligare en definition som innebär att ordet enbart 

betyder underverk.  Vid läsning av verket framgår det att Järteckensboken inte är en samling 1

förebådande berättelser – utan att det är SAOBs senare definition som gäller. 

Den mångtydiga titeln öppnar upp för olika förväntningshorisonter varför genreteori 

aktualiseras. Genreteorin bidrar nämligen till ett perspektiv där litterära verk inte behöver 

sättas i specifika fack och en genre kan bistå vid tolkningen av en annan. 

En genre vars ursprung och form på många vis påminner om den religiösa anekdotens är 

folksagan. De har nämligen båda sitt ursprung i en muntlig tradition och har en kort, enkel 

form. Att därför närma sig Järteckensboken med perspektiv som annars brukar läggas på 

folksagan tror vi kan belysa intressanta aspekter av verket.  

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra järtecken ur Järteckensboken. Med stöd i 

genreteori gör vi detta med utgångspunkt i Vladimir Propp, Axel Olrik och Max Lüthis 

teorier om folksagan. Vi ämnar fördjupa dessa analyser med hjälp av en historisk 

kontextualisering.  

 

1 Svenska akademiens ordböcker, Järtecken  
https://svenska.se/tre/?sok=j%C3%A4rtecken&pz=1 (Hämtad 2018-05-26). 
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1.2 Frågeställningar 
 

❖ Hur stämmer teorier om folksagan in på de utvalda järtecknen?  

❖ Har järtecknen gemensamma drag eller avvikelser med folksagan och i så fall vilka?  

❖ Hur kan man förstå järtecknens funktion och form utifrån dess historiska kontext? 

2. Bakgrund 

2.1 Kristna mirakel under europeisk medeltid 
 

Medeltiden enligt en europeisk historieskrivning brukar sägas vara mellan cirka 500 e.kr och 

slutet av 1400-talet e.kr. Detta är dock en väldigt generell uppskattning och att applicera den 

på hela europa kan vara problematiskt. Perferiernas historia skiljer sig en del från de centrala 

och södra delarna av Europa.  Den medeltida kulturen i Europa präglades av mirakel vilka 2

sågs som bevis på Guds inflytande. Från den här perioden finns det bevarade 

mirakelberättelser varav de flesta är kopplade till olika helgons helgedomar och liv men det 

finns även mirakelberättelser som inte är kopplade till någon specifik plats.  Biskop 3

Augustinus av Hippos, som levde under 300 och 400-talet, resonerande kring mirakel. I De 

Genesi ad Litteram, De Trinitate, De Utilitate Credendi och De Civitate Dei framgår det att 

Augustinus menade att det bara finns ett mirakel – skapelsemiraklet – med återskapelsen 

(Jesus återuppståndelse) som följd. Ur ingenting skapade Gud världen under sex dagar och 

skapade därmed alla möjligheter för vad som skulle kunna hända därefter. Allt i skapelsen är 

därför både naturligt och mirakulöst.   4

Augustinus menade vidare att människan vant sig så mycket vid vardagens mirakel, såsom 

nederbörd och barnafödande, att dessa inte längre skapar förundran för livets och därmed 

Guds makalöshet. Därför manifesterar Gud ibland sin kraft på ovanliga vis för att väcka 

människans förundran. ”I call that miraculous which appears wonderful because it is either 

2 Nationalencyklopedin, Medeltiden 
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medeltiden (Hämtad 2018-04-15). 
3 Benedicta Ward, Miracles and the medieval mind: theory, record and event 1000–1215, 2:a upplagan, 
Aldershot, 1987 s. 1. 
4 Ward, s. 3. 
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hard or impossible, beyond hope or ability”.  För Augustinus var alltså miraklens mekanik 5

klar. Ärkebiskop Anselm av Canterbury gjorde 700 år senare en distinktion mellan naturen, 

viljan och mirakel. Enligt honom var mirakel Guds direkta agerande och de ställer sig varken 

under naturlagarna eller människan.  6

Antonina Harbus och Karin Olsen har skrivit om religiösa narrativ i medeltida germansk 

och latinsk litteratur. De menar att mirakulösa element i dessa stimulerade den religiösa tron. 

När man omnämnde helgon och sådant som var heligt var mirakel vanligt förekommande 

eftersom de fungerade som universella tecken för koppling till Gud.  Helgonlegender ansågs 7

ha både underhållande och utbildande värden för den medeltida publiken.  Under medeltiden 8

översattes många texter från latin och översättarna gjorde olika modifikationer av 

grundtexten. Ofta riktade sig översättarens version till en annan publik än originalverket. 

Förändringar kunde därför både göras till följd av annan grammatisk eller semantisk struktur i 

språket men kunde även reflektera kulturella och ideologiska omständigheter.  9

Arnold Angenent hävdar att mirakel finns i alla religioner och att folk förstår dem som en 

oförklarlig men gudomlig ordning.  Han ser likheter mellan hedniska och kristna mirakel och 10

menar att de främsta motiven var återuppståndelse, tämjande av naturen och dess bestar, 

exorcism, helande, visioner och straff.   11

2.2 Medeltida skriftkultur i Sverige  
 

Svensk medeltid brukar sägas börja kring tidigt 1000-tal och pågå fram till tidigt 1500-tal.  12

Barbro Söderberg delar i Den medeltida skriftkulturen i Sverige: Genrer och texter in de 

bevarade svenskspråkiga medeltidstexterna i fyra kategorier: Runinskrifter, praktiska 

5 Ward, s. 4. 
6 Ward, s. 4. 
7 Antonina Harbus och Karin Olsen ”Introduction: Transforming Miracles in Medieval Hagiography”, i Miracles 
and the miraculous in Medieval germanic and latin literature, red. K.E. Olsen, A. Harbus och T. Hofstra, 
Leuven, 2004, s. 1–2. 
8 Harbus och Olsen, s. 2. 
9 Harbus och Olsen, s. 2. 
10 Arnold Angenendt, ”The Miracle: A Religious-Historical and Christian Perspective”, i Miracles and the 
miraculous in Medieval germanic and latin literature, red. K.E. Olsen, A. Harbus och T. Hofstra, Leuven, 2004, 
s. 13. 
11 Angenendt, s.22. 
12 Nationalencyklopedin, Medeltiden. 
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ekonomiska texter, lagar (däribland stadgar, rätter och regler etc.) samt litterära texter.  13

Sverige var under medeltiden starkt influerat av det katolska Europa och påven. Kyrkan hade 

därmed en viktig roll i produktionen och spridningen av texter.  Eftersom latin var kyrkans 14

språk var det därför också det huvudsakliga litterära språket i Sverige. Under den senare 

perioden av medeltiden började dock de latinska texterna trängas ut till förmån för det 

svenska skriftspråket och nya skriftgenrer uppstod när svenskan började moderniseras efter år 

1375. Moderniseringen innebar bland annat förenklat kasussystem, bokstaven þ (thorn) 

ersattes med ”th” och tyskan fick ett större inflytande i och med handeln med Hansan. Trots 

detta finns det relativt få bevarade svenskspråkiga texter från den här tiden och antalet texter 

på latin som bevarats är långt fler.  15

En särskilt viktig plats för den svenska skriftkulturen var klostren. Den svenska 

klosterkulturen hade sin riktiga början med cisterciensorden kring 1143. Men ett av de mest 

framstående klostren var Heliga Birgittas orders moderkloster i Vadstena. Klostret började 

byggas i slutet av 1360-talet och invigdes år 1384. Trots att kyrkans huvudsakliga språk var 

latin började religiösa texter på fornsvenska produceras för att fler än de lärda munkarna i 

klostren skulle kunna ta del av de internationella strömningarna inom kristendomen. Klostret i 

Vadstena hade en viktig roll i uppsvinget av fornsvenska religiösa texter och ett tidigt 

exempel är den samling religiösa anekdoter som utgör Järteckensboken, men det var i början 

av 1400-talet som produktionen verkligen ökade.  16

Den fornsvenska religiösa litteraturen bestod främst av internationellt spridd  

uppbyggelselitteratur. Dessa texter var främst riktade till människorna i klostren för att ”odla 

den egna andliga reningen”.  Texterna hade ett undervisande syfte och framställde både goda 17

och mindre goda föredömen för läsaren att ta del av. Litteraturen rörde sig främst inom den 

hagiografiska genren och bestod av helgonlegender, mirakelberättelser, predikosamlingar 

eller moraliserande religiösa anekdoter. Vissa av dessa texter visar på en populär ambition, 

alltså en vilja att fungera i bredare kretsar än inom klostren. De skulle kunna fungera i ett 

medeltida svenskt samhälle präglat av den muntlig kulturen till följd av låg läs- och 

13 Barbro Söderberg, ”Introduktion”, i Den medeltida skriftkulturen i Sverige: Genrer och texter, red. Inger 
Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Barbro Söderberg, Stockholm 2010, s. 13. 
14 Roger Andersson och Inger Larsson, ”Inledning” i Den medeltida skriftkulturen i Sverige: Genrer och texter, 
red. Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Barbro Söderberg, Stockholm 2010, s. 149. 
15 Söderberg, s. 12. 
16 Andersson och Larsson, s. 149. 
17 Andersson och Larsson, s. 151. 
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skrivkunnighet och Roger Andersson menar att texterna därför har drag som imiterar det 

folkliga muntliga berättandet.  18

De religiösa anekdoterna som under medeltiden översätts till fornsvenska har troligtvis till 

stor del inte sitt ursprung i Sverige utan är berättelser som härstammar från andra delar av 

Europa. De innehåller ofta motiv som återkommer i många olika samlingar av texter och som 

kan ha en lång muntlig tradition bakom sig. Exempel på sådana återkommande motiv är 

paddor med stora ögon och att gömma pengar i madrassen. 

Den religiösa anekdoten från den här perioden har ofta ett enkelt händelseförlopp och 

inleds med att presentera textens huvudkaraktär. Det är dock inte personens namn eller 

ursprung som är av intresse här, utan dennes utmärkande egenskaper. Personen introduceras 

därför ofta med kön och ett beskrivande adjektiv. Ett annat typiskt drag för den här typen av 

texter är att replikerna har en viktig roll i handlingsförloppet och det är inte ovanligt att en 

anekdot kretsar kring en dialog. Anekdoterna följer också ett strikt kronologiskt 

händelseförlopp där enkla temporala adverb för läsaren framåt i berättelsen. Berättelserna 

innehåller oftast en dramatisk och avgörande händelse och avslutas med en slags sensmoral 

eller liknande. Just den kristna moralen är det huvudsakliga genomgående temat i den här 

typen av litteratur. Genom konkreta exempel ska de viktigaste delarna av tron åskådliggöras. 

Men texterna besitter också ett underhållningsvärde för att appellera till läsaren och viss 

komik finns.  19

2.3 Järteckensboken 
 

De järtecken ur Järteckensboken vi kommer att undersöka i den här uppsatsen är hämtade ur 

Fornskriftsällskapets utgivning från 1877-78. Järteckensboken ingår i band 22 Klosterläsning 

i sällskapets första serie bestående av svenska skrifter. Utgivningen är gjord efter en 

handskrift – codex – som tros vara från år 1385.  I språkhistoriska termer innebär detta att 20

den nedtecknades under den tidigare delen av den yngre fornsvenska perioden som varade 

mellan ungefär 1375 och 1521.  Gustaf E. Klemming står som utgivare av 21

18 Roger Andersson ”Att predika och berätta historier”, i Den medeltida skriftkulturen i Sverige: Genrer och 
texter, red. Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Barbro Söderberg, Stockholm 2010, s. 165. 
19 Andersson, s. 166. 
20 Gustaf Edvard Klemming (red.), Klosterläsning: Järteckensbok, Apostla gerningar, Helga manna lefverne, 
legender, Nicodemi evangelium, Stockholm, 1877–1878.  
21 Söderberg, s. 10. 
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Fornskriftsällskapets skrifter. Han var verksam som överbibliotekarie vid Kungliga 

biblioteket och gav ut sammanlagt 28 band i Fornskriftsällskapets skriftserier.  22

Den codex som utgör originalkällan till Järteckensboken har en någorlunda oviss historia.  

Enligt efterskriften i Fornskriftsällskapets utgåva kan man utan tvivel säga att codexen har sin 

tillkomst i Vadstena kloster till följd av dess bibliotekssignatur ”Deciumus in ordine” och 

anteckningen ”[h]är börias legenda som systrana hawa in alla vikona”.  Codexen tros ha 23

övergått i statens ägo under reformationstiden bland de kyrkliga egendomar kungen och 

staten därmed fick rätt till. Enligt efterskriften ska detta ha skett kring år 1543. Codexen 

stannade dock inte hos den svenska staten utan hamnade därefter i privat ägo.  Den kom 24

senare att benämnas Codex Oxenstiernianus eftersom den svenska adelsfamiljen 

Oxenstierna fick den i sin ägo efter att den lämnat klostret och sedan staten. 

År 1732 bjöds ett biblioteket tillhörande familjen Oxenstierna ut till försäljning i 

Stockholm och man fann vid denna utförsäljning codexen under ”n. 1492 qvarto”. Köparen 

var förmodligen en fransman med initialerna R. G. H. Dessa initialer finns nämligen inskrivna 

på codexens första blad. Två gånger har dessutom en fransk innehållsförteckning häftats in i 

den. Under 1700-talet kom codexen att ingå i Kungliga biblioteket i Paris samling vilket en 

röd stämpel på codexen visar. I runt hundra år förblev den i bibliotekets samling och dess 

existens föll i glömska i hemlandet Sverige.  25

Den svenska biblioteksmannen, biografiska skriftställaren och publicisten Harald Ossian 

Wieselgren befann sig på utlandsresa i Frankrike år 1864 på uppdrag beträffande den 

blivande nybyggnationen av Kungliga biblioteket i Stockholm och upptäckte då codexen.  26

Wieselgren tog med sig nyheten om sin upptäckt, dess ålder och innehåll hem till Sverige. 

Codexen hade fortfarande numreringen från Oxenstiernas bibliotek kvar och man kunde 

därför återfinna den i Oxenstiernas tryckta bokkatalog. När man blev medveten om codexens 

existens och innehåll ville man föra hem den till Sverige igen. År 1866 påbörjades därför 

förhandlingar mellan Kungliga biblioteket i Stockholm och Kungliga biblioteket i Paris för att 

22 Ulla Ehrensvärd, ”Gustaf E Klemming”, Svenskt biografiskt lexikon 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11582 (hämtad 2018-05-3). 
23 Klemming, s. 435. 
24 Klemming, s. 435. 
25 Klemming, s. 435. 
26 ”Wieselgren”, i 32:a bandet av Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi, Andra 
upplagan, red. Th. Westrin, Stockholm 1921 s.336–343 Tillgänglig på webben via Projekt Runeberg: 
http://runeberg.org/nfcl/0194.html (hämtad 2018-04-20).  
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få tillbaka den. Fem år senare i  november 1871 lyckades de nå en överenskommelse om ett 

utbyte där Sverige överlämnade ett antal franska handskrifter i utbyte mot codexen som i 

mars 1872 återvände till Sverige.  27

Codexen består av sex stycken separata handskrifter som tidigt fördes ihop. De har alltså 

ingen relation till varandra. Codexen innehåller nio delar varav de två första är kompletta verk 

medan resterande delar utgörs av mindre stycken som tycks ha inkluderats av ren tillfällighet. 

Järteckensboken är codexens andra del och finns på sidorna 90–244. I Fornskiftsällskapets 

utgivning finns den dock på sidorna 3–128. I slutet av Järteckensboken står det på latin att 

den färdigställdes år 1385.  

3. Teori 

3.1 Genreteori 
 

Sedan mitten av 1700-talet började utforskande kritiker (exploratory critics) se att genrer inte 

är klart avgränsade och att delaktighet i en genre inte utesluter delaktighet i en annan. Ett verk 

kan alltså närma sig olika genrer i olika grad och genrernas periferier överlappar varandra. 

Den skotske filosofen Henry Home, Lord Kames menade att ”literary compositions run into 

each other, precisely like colours: in their strong tints they are easily distinguished; but are 

susceptible of so much variety, and take on so many different forms, that we never can say 

where one species ends and another begins”.  Vissa anser därför att genreteori saknar värde 28

till följd av de svårigheter den medför för klassificering men litteraturkritikern och redaktören 

Alastair Fowler menar att en genre i verkligheten inte är ett fack och att genreteori har ett 

syfte eftersom den sysslar med kommunikation och tolkning. Samtidigt menar han att 

klassifikation är viktigt och att generiskt organiserad litteratur kan ha taxonomiskt värde. Han 

vidhåller dock att den synen på genrer kan vara för begränsad i många situationer och att 

deras största vinst inte är som klassificerare.  29

Fowler menar att när vi tillskriver ett verk en genre antar vi inte att verkets alla 

karakteristiska drag ska delas av genrens alla andra uttryck. Särskilt nya verk i en genre kan 

27 Klemming, s. 435 f. 
28 Alastair Fowler, Kinds of literature: an introduction to the theory of genres and modes, Oxford, 1982, s. 37. 
29 Fowler, s. 37. 
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nämligen bidra med nya aspekter till genren och det är så en litterär genre ändras över tiden – 

varför dess gränser inte kan definieras helt.   30

3.2 Sagoteori 
 
Olika teoretiker har forskat om folksagor och deras utformning både till deras yttre strukturer 

och innehåll. Vi väljer att utgå från Vladimir Propps, Max Lüthis och Axel Olriks teorier.  

Vladimir Propp var en rysk formalist och kritiker som levde mellan 1895 och 1970.  De 31

ryska formalisterna var intresserade av litteraturens form snarare än dess innehåll. De 

intresserade sig alltså för framställningen av innehållet. Istället för att lägga vikt vid 

litteraturens författare eller politiska och filosofiska frågor ville de fokusera på det litterära 

fenomenet i sig.  Propps bok Морфология сказки som först utgavs i Leningrad 1928 fick till 32

en början inte så stor uppmärksamhet, men kom att bli viktig för strukturalisterna under 

50-talet. Vi utgår ifrån Morphology of the folktale, American folklore societys översättning 

från 1958. Utifrån hundratals ryska folksagor identifierade Propp återkommande mönster och 

situationer för att sålla ut gemensamma strukturella drag i dem. I boken drar han paralleller 

till botanikens morfologi där växters olika komponenter undersöks var för sig; i relation till 

varandra och till helheten. Han menade att han var nyskapande i sin ambition att applicera 

detta koncept på folksagan.   33

Axel Olrik var en dansk folklorist och professor som levde mellan 1864 och 1917. Olrik 

arbetade under sin karriär vid universitetet i Köpenhamn.  Man kan kalla Olrik för en tidig 34

narratolog. Narratologin är en gren inom strukturalismen som intresserar sig för litteraturs 

narrativa strukturer snarare än dess innehåll.  I den här uppsatsen kommer vi att använda oss 35

av hans artikel ”Episke love i folkedigtningen” som publicerades 1908 i Danske studier. Olrik 

presenterar här sin utbyggnad av begreppet episke love – episka lagar – som först 

introducerades 1889 av den norske folkloristen Moltke Moe. Moe intresserade sig främst för 

berättelsens inre utveckling medan Olrik istället fokuserade på folksagans yttre form. Olrik 

30 Fowler, s. 38. 
31 Peter Barry, Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory, 4:e, Manchester, 2017, s. 227. 
32 Paul Tenngart, Litteraturteori, 2:a upplagan, Gleerup, Malmö, 2010, s. 13. 
33 Vladimir Jakovlevič Propp, och Svatava Pirkova-Jakobson,  Morphology of the folktale, Bloomington, 1958 s. 
1. 
34 Nationalencyklopedin, Axel Olrik 
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/axel-olrik (Hämtad 2018-04-20). 
35 Barry, s. 223–240. 
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identifierade ett antal återkommande principer i folksagan som han ansåg kunde användas för 

att förstå folksagans form.  36

Max Lüthi var en schweizisk litteraturvetare, professor och folklorist som levde mellan 

1909 och 1991. Hans insatser för litteraturvetenskapligt grundad folkdiktsforskning har 

tillfört analysmetoder av stor betydelse.  Lüthi ägnade sig åt stilteori och 1947 gavs Das 37

europäische Volksmärchen ut. Vi utgår ifrån John D. Niles engelska översättning av den – 

The European Folktale: form and nature – som först gavs ut 1982 . Boken ger utlåtanden om 38

folksagans natur, stil och form med målet att identifiera vad som gör folksagan till en 

folksaga. Han grundade sin uppfattning om folksagan på kunskap om ett stort antal folksagor 

från Europas alla hörn.  

4. Metod  

4.1 Urvalsprinciper 
 
Järteckensboken består av 192 individuella berättelser. I denna uppsats benämns dessa 

genomgående som järtecken. När vi valde vilka järtecken vi skulle analysera förstod vi att vi 

skulle behöva begränsa oss till följd av kandidatuppsatsens omfång. Järtecknens längd 

varierar från ett par rader till en sida och till följd av deras relativt korta omfång bestämde vi 

oss för att det var rimligt att välja ut fyra stycken som primärmaterial. Vi ville nämligen ha 

tillräckligt med utrymme för att ge varje järtecken en ingående analys men ändå ha med 

tillräckligt många för att kunna jämföra dem. ”Den förvandlade kapunen” och ”Baktalaren 

straffad” valde vi eftersom deras titlar stack ut i kontrast till de uppenbart kristna 

titeltematiseringarna såsom ”Ave maria”, ”Korstecknet” och ”Kristi lekamen” som annars 

dominerar Järteckensboken. Dessa två titlar indikerar dessutom på ett utvecklingsförlopp 

liknande prosaberättelsen och inte minst sagan. Vi ville komplettera urvalet med andra 

järtecken som också – för oss – var av särskilt intresse med avseende på sagoteori. Vi 

fastnade för ”Verbum Caro” där en trollkarl läser bibeln som en trollformel. I ”Trollkonans 

36 Nationalencyklopedin, Axel Olrik. 
37 Nationalencyklopedin, Max Lüthi. 
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/max-luthi (Hämtad 2018-04-20). 
38 Max Lüthi, The European folktale: form and nature, Bloomington, 1986. 

  

10 
 
 
 

https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/max-luthi


 

kropp tagen ur kyrkan” figurerar en trollkvinna varför den blev en intressant kontrast till 

”Verbum Caro”. Vi är medvetna om att analyser av enbart dessa fyra järtecken inte är 

tillräckligt underlag för generaliseringar om hela Järteckensboken, men tror att de kan lyfta 

fram intressanta aspekter av verket. 

4.2 Bearbetning av materialet  
 
Vi har delat upp analysavsnittet i fyra underavsnitt – ett för varje järtecken. Vid 

genomförandet av analyserna la vi märke till olika aspekter i de fyra järtecknen som 

möjliggjorde en parindelning utifrån återkommande tematik. ”Verbum Caro” och 

”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” handlar båda om trollkunniga individers interaktioner 

med det onda varför vi fann det intressant att ställa dem intill varandra. ”Den förvandlade 

kapunen” och ”Baktalaren straffad” handlar däremot båda om hur män som beter sig 

respektlöst mot sådana som kristen tro menar att de borde vara respektfulla mot straffas varför 

vi ställer dem intill varandra.  

Vi inleder varje underavsnitt med en nusvensk parafras av järtecknet. Översättningarna 

från yngre fornsvenska är våra egna (eftersom ingen annan har publicerat någon översättning 

av dem) och har vid behov genomförts med hjälp av K.F. Söderwalls Ordbok öfver svenska 

medeltids-språket vol. I–III. 

4.3 Analyssteg  
 
Under varje underavsnitt finns ytterligare tre rubriker i ordningen ”Propp”, ”Olrik” och 

”Lüthi”. Här sker analyser i enlighet med de tre namngivna teoretikerna. Ordningen från 

Propp till Lüthi är vald med tanken att det för oss tycks rimligt att börja med Propps konkreta 

formalistiska strukturanalys för att sedan gå till Olriks narratologiska analys och vidare in i 

Lüthis mer abstrakta stilanalys. 

I Morphology of the folktale hävdar Propp att folksagan består av 31 möjliga händelser 

eller funktioner. Dessa funktioner behöver i sin tur infinna sig i en specifik kronologisk 

ordning där en högre numrerad funktion inte kan inträffa före en lägre. Alla folksagor 

innehåller dock inte nödvändigtvis alla funktioner, men alla bygger på ett urval av dessa. 

Funktionerna kan ta sig uttryck på olika sätt i olika sagor, men de har alltid samma 
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grundläggande funktion. Propp har även undersökt hur funktionerna distribueras bland 

karaktärerna i folksagorna. De 31 händelsefunktionerna delar han in i sju aktionssfärer 

(spheres of action). Dessa sju sfärer är 1. Skurken (The villain) 2. Givaren (The donor) 3. 

Hjälparen (The helper) 4. Objektet (The sought-for-person) 5. Avsändaren (The dispatcher) 6. 

Hjälten (The hero) och 7. Den falska hjälten (The false hero). Sfärerna korresponderar med 

den roll en karaktär får. Det är karaktärens agerande som avgör vilken sfär den hamnar inom 

men en karaktär behöver inte befinna sig i enbart en sfär utan kan vara i flera om den agerar 

enligt olika roller i folksagan. En sfär kan också utnyttjas av flera olika karaktärer.  När vi 39

analyserar järtecknen utifrån Propps teorier går vi igenom hur väl de 31 funktionerna stämmer 

med händelseförloppet samtidigt som vi ser hur hans aktionssfärer kan placeras ut i 

järtecknen.  

I ”Episke love i folkedigtningen” lyfter Olrik fram 18 episka lagar som han menar 

kännetecknar folksagan. Här följer våra översättningar av lagarna samt deras danska 

motsvarigheter: 1. Överskådlighet (Overskuelighed) 2. Scenisk tvåtalslag (Sceniske totalslov) 

3. Sagan schematiserar sitt stoff (Sagnet skematiserer sit stof) 4. Sagans plastik (Sagnets 

plastik) 5. Sagans logik (Sagnets logik) 6. Handlingens enhetlighet (Enkelt begivenhed) 

7. Episk handlingsenhetlighet (Episke handlingsenhed) 8. Kronologisk handling (Handlingens 

ligeløb) 9. Mittpunktslagen (Midtpunktsloven) 10. Två huvudpersoner (To hovedpersoner) 

11. Motsättningslagen (Modsætningsloven) 12. Kontrasterande karaktärer (Modsat karakter) 

13. Tvillinglagen (Tvillingeloven) 14. Tretalslagen och upprepningslagen (Tretalsloven og 

gentagelsesloven) 15. Den sista positionen (Bagvægt) 16. Lagen om den första positionen 

(Reglen om forvægt) 17. Inledningslagen (Indledningsloven) 18. Avslutningslagen 

(Hvileloven). När vi analyserar järtecknen utifrån Olriks teorier går vi igenom huruvida 

järtecknen följer lagarna eller om de avviker och på vilket sätt de gör detta. 

I The European Folktale: form and nature menar Lüthi att folksagan utmärks av fem 

stildrag. I boken har han tematiserat dessa drag i fem kapitel vars rubriker förklaras under 

respektive kapitel. Dragen är: 1. Endimensionalitet (One-Dimensionality) 2. Ytlighet eller 

platthet (Depthlessness) 3. Abstrakt stil (Abstract Style) 4. Isolering och allförbundenhet 

(Isolation and Universal Interconnection) samt 5. Sublimering och världsupfylldhet. 

(Sublimation and All-Inclusiveness). När vi analyserar järtecknen utifrån Lüthis teorier går vi 

39 Propp, s. 72 f. 
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igenom de fem stildragen i tur och ordning för att se vad som överensstämmer och vad som 

avviker. 

En mer ingående förklaring av de tre teoretikernas begrepp och vad dessa innebär görs 

löpande under respektive teoretikers namn i analysens första kapitel ”Verbum Caro”. Detta 

för att minska upprepning i de tre följande kapitlen. I den mån vi finner det lämpligt kommer 

vi dessutom dra paralleller till den information som presenteras i uppsatsens andra kapitel 

”Bakgrund” i analyserna.  

5. Analys  

5.1”Verbum Caro” [65] 
 
En trollkarl hade en djävul i sitt hem som sa honom att i evangeliet finns det ett ord som han 

måste rädas och fly när det nämns och förmår ingen bedrövelse göra. Trollkarlen bad om att 

få höra ordet men djävulen ville inte säga det. Trollkarlen började läsa Johannesevangeliet 

och genast som han nämnde: ”Verbum caro factum est” försvann djävulen och så var det 

ordet trollkarlen och många andra till stor hjälp och nytta.    40

5.1.1 Propp 

I Morphology of the folktale beskriver Propp hur en folksaga tenderar att inledas. Inledningen 

är inte en av de 31 funktionerna men utgör ändå en viktig del av folksagans morfologi. Propp 

kallar inledningen för ”initial situation” och enligt honom är den inledande situationens 

uppgift att introducera folksagans hjälte. Detta kan antingen ske genom en uppräkning av 

medlemmarna i en familj, där hjälten ingår, eller genom att på något annat sätt nämna hens 

namn eller status.  Järtecknet ”Verbum Caro” inleds på följande vis: ”En trulkarl hafdhe en 41

diäfwl sik hemlikan”.  Likt folksagan introduceras alltså berättelsens hjälte eller 42

huvudkaraktär tidigt. Här rör det sig om en trollkarl vilket innebär att det är dennes status 

eller yrkesroll som används för att ge läsaren en uppfattning om vem hjälten är. Som tidigare 

40 Järteckensbok efter Oxenstiernska codex från 1385, i Klosterläsning: Järteckensbok, Apostla gerningar, 
Helga manna lefverne, legender, Nicodemi evangelium, red. Gustaf Edvard Klemming, Stockholm, 1877–1878, 
s. 44 f.  
41 Propp, s. 24. 
42 Järteckensboken, s. 44. 
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nämnts så brukade de religiösa prosatexterna från denna period inte introducera sina 

huvudkaraktär med namn, utan med deras kön och ett adjektiv.  I ”Verbum Caro” får vi reda 43

på karaktärens kön i och med att det är en trollkarl och det sammansatta ordets första led 

indikerar att denne man är trollkunnig vilket har en beskrivande karaktär.  

   Den aspekt som främst skiljer detta järtecken från folksagan, utifrån Propps teorier, är 

dess avsaknad av ett äventyr eller en ”quest”. Propps funktioner kretsar nämligen kring ett 

narrativ där hjälten lämnar hemmet – antingen frivilligt som en sökare (seeker), eller 

ofrivilligt som en offerhjälte (victim-hero).  Denna avsaknad innebär att järtecknet inte 44

innehåller så många av Propps 31 funktioner men det går att argumentera för att vissa 

återfinns.  

   Enligt Propp är den åttonde funktionen av stor vikt eftersom det är den som startar rörelsen i 

folksagan. Denna funktion kan yttra sig på två sätt, antingen: ” VII. The villain causes harm 

or injury to one member of a family.”  Eller så som beskrivs i VIIIa: ”One member of a 45

family lacks something, he desires to have something.”  I ”Verbum Caro” beskrivs ingen 46

direkt skada som djävulen vållat men indirekt kan man hävda att hans närvaro som inkräktare 

i Trollkarlens hem orsakar skada. Eftersom djävulen dessutom avslöjar att han inte förmår 

göra någon bedrövelse när rätt ord nämns finns det anledning att anta att han vanligtvis 

utsätter folk för obehag. Det går att jämföra detta med Propps 18:e exempel på hur funktion 

åtta kan gå till: ”The villain torments at night.”  Det nämns inte att djävulen gör något 47

obehagligt om just nätterna men det är möjligt att det är då djävulen härjar.  

Nästa funktion vi kan urskönja är nummer 14. Den innebär att hjälten får tillgång till en 

magisk hjälpare. ”XIV. A magical agent at the disposal of the hero.”  Som exempel listar 48

Propp här ”objects possessing a magical property”.  I ”Verbum Caro” blir 49

Johannesevangeliet och bibeln ett magiskt hjälpmedel för trollkarlen som kan läsa den likt en 

trollformel för att fördriva djävulen. Trollkarlens användande av den magiska hjälparen 

resulterar i funktion nummer 18: ”XVIII. The villain is defeated”  och därefter funktion 50

43 Andersson, s. 166. 
44 Propp, s. 34. 
45 Propp, s. 29. 
46 Propp, s. 32. 
47 Propp, s. 32. 
48 Propp, s. 40. 
49 Propp, s. 40. 
50 Propp, s. 48. 
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nummer 19 som Propp menar utgör narrativets klimax: ”XIX. The initial misfortune or lack is 

liquidated.”  Järtecknets avslutning som beskriver hur trollkarlen och andra kan dra nytta av 51

Johannesevangeliets ord saknar dock motsvarighet i Propps funktioner där folksagan avslutas 

med att hjälten gifter sig och bestiger tronen.  Dock går det att se slutet som lyckligt eftersom 52

djävulen blev rädd och försvann och Johannesevangeliets kraft upptäcktes. ”[O]k swa wardh 

thz ordhit them trulkarlenom oc mangum andrum til mästo hiälp oc nytlikhet”.    53

Järtecknet avslutas inte med en utskriven sensmoral vilket, som vi tidigare nämnt, annars 

var vanligt i den här sortens religiösa litteratur men man kan ändå påstå att järtecknet har ett 

tydligt budskap där man med hjälp av Guds ord kan fördriva det onda på jorden. 

”Verbum Caro” innehåller endast två av Propps sju aktionssfärer. Trollkarlen får rollen 

som nummer 6 – hjälten och djävulen får rollen som nummer 1 – skurken.   54

5.1.2 Olrik  
Flertalet av Axel Olriks episka lagar om folksagan går att återfinna i ”Verbum Caro”. Till att 

börja med innehåller järtecknet få karaktärer, närmare bestämt två stycken – trollkarlen och 

djävulen. Detta stämmer överens med Olriks första och andra lag. I den första lagen skriver 

Olrik om folksagans överskådlighet. Olrik menar att folksagans värld skiljer sig från 

verkligheten på så sätt att folksagan saknar den mångfald som finns i det verkliga livet. Olrik 

skriver: ”På dets scene optræder få personer. Yderst få kræfter griber på en gang ind i et 

menneskes liv”.  Om den andra lagen, den sceniska tvåtalslagen, skriver Olrik hur endast två 55

personer figurerar per scen: ”Sagnet vil nødig have mere end to handlende personer på sin 

scene.”  Detta stämmer väl överens med ”Verbum Caro” där trollkarlen och djävulen agerar 56

ensamma. I slutet nämns det hur andra människor utöver trollkarlen också får nytta av 

Johannesevangeliet. Dessa är dock inte agerande karaktärer utan snarare passiva 

bakgrundsgestalter. De fungerar dessutom som en enhet trots att de är flera till följd av den 

gemensamma omnämningen.  

Som tredje lag skriver Olrik hur sagan schematiserar sitt stoff. Olrik skriver om hur 

dialoger eller utsagor ofta upprepas i folksagan som efter ett schema. Enligt honom är det 

51 Propp, s. 48. 
52 Propp, s. 57. 
53 Järteckensboken, s. 44 f. 
54 Propp, s. 72. 
55 Axel Olrik, ”Episke love i folkedigtningen”, i Danske Studier, 1908, s. 70. 
56 Olrik, s. 70. 
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endast den sista utsagan som är motiverad och de tidigare föregriper endast vad som kommer 

att hända.  Denna typ av schematisering görs inte i ”Verbum Caro” varför lagen inte 57

aktualiseras.  

Den fjärde lagen handlar om sagans plastik. Med detta menar Olrik att varje händelse i 

folksagan ska ge läsaren en tydlig inre bild. Han skriver också om folksagans tydliga 

motsättningar till exempel ”stor mod lille” och ”menneske mod dyr”.  ”Verbum Caro” har en 58

motsättning mellan trollkarlen som ger en bild av en människa och djävulen som ger en bild 

av något ont och utomvärldsligt. Han menar också att folksagans innehåll ligger i dess 

handling. Det är handlingen som ger upphov till karaktärer och personligheter.  I järtecknet 59

finns ingen karaktär och inga karaktärsdrag som inte är nödvändiga för handlingen. 

Trollkarlen är endast trollkarl för att han ska kunna fördriva djävulen och djävulen är endast 

där för att visa på hur Guds ord kan motverka ondska.  

Den femte lagen, sagans logik, innebär att sagan inte gärna inför andra motiv än sådana 

som påverkar handlingen. Sagans uppfattning om orsak och verkan är annorlunda än 

verklighetens och i sagan gäller istället det övernaturligas logik. Om det är nödvändigt för 

handlingen är det möjligt i sagan.  Detta går att se i ”Verbum Caro”. I järtecknet figurerar 60

både en trollkarl och en djävul som kan bortmanas med hjälp av bibliska ord. Detta går 

utanför en modern människas världsbild men det går att spekulera kring huruvida den 

medeltida människan uppfattade karaktärerna och handlingen som lika otroliga. I en kontext 

där kristendomen har en starkare inverkan på människors världsbild är det troligt att 

uppfattningen om vad som är logiskt eller ej kan skilja sig. 

Olriks sjätte lag handlar om handlingens enhetlighet. Han menar att sagans narrativ kretsar 

kring en singulär händelse.  ”Verbum Caro” kretsar kring att en trollkarl vill fördriva en 61

djävul ur sitt hem och lyckas göra detta. Det finns inga parallella handlingar utöver detta 

förlopp varav Olriks lag är giltig.  

Den sjunde lagen handlar om hur sagan har en episk handlingsenhetlighet. Med detta 

menar han att varje utveckling verkar till att framkalla en händelse som läsaren redan från 

början kan ana.  Det går att argumentera för att vi redan när vi får reda på att trollkarlen har 62

57 Olrik, s. 71 f. 
58 Olrik, s. 73. 
59 Olrik, s. 78. 
60 Olrik, s. 73. 
61 Olrik, s. 74. 
62 Olrik, s. 74. 
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en djävul i sitt hem som denne inte vill ha där och att djävulen retas med att den kan försvinna 

när vissa ord uttalas, förstår att järtecknet med största sannolikhet kommer gå ut på att denna 

djävul manas bort med hjälp av rätt ord.  

Den åttonde lagen handlar om handlingens kronologi. Olrik skriver att handlingen inte 

bryter av till något som hänt tidigare, och flyttar inte skådeplatsen utan att handlingen 

framtvingar det.  Detta stämmer väl överens med ”Verbum Caro” vars handling rör sig 63

kronologiskt framåt utan avstickare. Järtecknet utspelar sig också på en och samma plats 

genom hela handlingen.  

Den nionde lagen kallar Olrik för mittpunktslagen och den innebär att folksagans handling 

kretsar kring en huvudperson som utgör sagans mittpunkt och att denne håller samman 

handlingen.  I ”Verbum Caro” kretsar handlingen kring trollkarlen som alltså är järtecknets 64

huvudperson och mittpunkt.  

Den tionde lagen innefattar att två huvudpersoner kan förekomma, eller snarare att en 

person kan närma sig den egentliga huvudpersonens intresse. Ofta består denna duo av en 

formell manlig huvudperson och en kvinna.  I ”Verbum Caro” är det dock enbart en manlig 65

huvudperson varför lagen inte är aktuell.  

Den elfte lagen, motsättningslagen, innebär att när två personer uppträder samtidigt på 

scenen uppträder de som varandras motsatser i karaktär. Olrik tar upp motsättningen ”en god 

og en ond” som ett vanligt exempel på den här lagen.  ”Verbum Caro” är ett bra exempel på 66

denna motsättning. Djävulen är ond medan trollkarlens uppläsning av evangeliet står för det 

goda. Den tolfte lagen är en effekt av den elfte. Den går ut på att när huvudkaraktären 

befinner sig i närheten av en bikaraktär så får denne motsatta egenskaper till 

huvudkaraktärens även ifall dessa egenskaper inte tidigare etablerats.  Denna lag aktualiseras 67

inte i ”Verbum Caro” eftersom inga ytterligare bikaraktärer introduceras. Den trettonde lagen 

som Olrik kallar tvillinglagen innebär att när två karaktärer agerar tillsammans, så är de 

svagare än om en enskild person hade gjort samma sak.  Denna lag är inte aktuell i ”Verbum 68

Caro” eftersom endast enskilda personer agerar .  

63 Olrik, s. 75. 
64 Olrik, s. 76. 
65 Olrik, s. 76 f. 
66 Olrik, s. 77. 
67 Olrik, s. 77 f. 
68 Olrik, s. 78. 

17 
 
 
 



 

Lag nummer 14 är tretalslagen och upprepningslagen. Olrik menar att sagan har en 

förkärlek för tretalet och upprepningar.  I ”Verbum Caro” finns inga upprepningar varför den 69

här lagen inte är aktuell. Den 15:e lagen handlar om hur emfas läggs på den sista händelsen 

när flertalet liknande händelser presenteras i följd.  I ”Verbum Caro” sker ingen sådan 70

händelseföljd och lagen är därför inte giltig.  

Den 16:e lagen handlar om den första positionen och innebär att ”[p]å forste plads sættes 

den fornemste eller anseligste”.  Olrik menar att den här lagen inte endast gäller för 71

folksagan utan är generellt förekommande i muntliga genrer och att den tillsammans med 

tretalslagen är den stora regeln för episk komposition.  I ”Verbum Caro” ges inget utrymme 72

för att den här lagen ska återfinnas eftersom inte listning av personer förekommer.  

Den 17:e lagen, inledningslagen, innebär att sagan går från det enkla till det mångfaldiga, 

från det ordinära till det extraordinära. Olrik menar att det sker en gradvis övergång från att 

personerna introduceras, till deras vardag och därifrån till spänning.  I ”Verbum Caro” kastas 73

vi dock snabbt in i sådant som avviker från vardagen i och med att djävulen redan befinner 

sig i trollkarlens hem och vi får direkt uppleva deras kamp. 

Den 18:e lagen som Olrik kallar avslutningslagen handlar om att sagan slutar efter en 

avgörande händelse, men inte helt abrupt utan med någon form av epilog. Olrik beskriver det 

som följande: ”[S]temningen skal have tid til at lægge sig til ro og gradvis svinde bort fra 

hovedoptrinnet”.  ”Verbum Caro” avslutas med en slags epilog i och med att det beskrivs hur 74

många andra nu får nytta av ordet efter att djävulen försvunnit.  

5.1.3 Lüthi 

I Lüthis första kapitel menar han att en av folksagans essentiella kvaliteter är dess 

endimensionalitet. För att beskriva folksagans karaktär jämför han den med vandringssägen 

och med helgonlegenden. Lüthi menar att båda dessa innehåller utomvärldsliga och ovanliga 

element som kan påverka den verkliga världen, men att det utomvärldsliga ändå skiljer sig 

distinkt från verkligheten. Det utomvärldsliga i vandringssägen och helgonlegenden framstår 

69 Olrik, s. 81. 
70 Olrik, s. 83. 
71 Olrik, s. 84 
72 Olrik, s. 84. 
73 Olrik, s. 84 f. 
74 Olrik, s. 85. 
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som någonting som kan påverka verkligheten och röra upp djupa känslor av äckel och längtan 

eller attraktion.   75

Lüthi skriver vidare att även folksagan berättar om olika företeelser och varelser man kan 

kalla utomvärldsliga och räknar upp bland annat häxor, goda och onda trollkonstnärer samt 

djur och naturfenomen med övernaturliga krafter. Han menar dock att det som utmärker 

folksagan är att den som agerar i den – hjälte eller vanlig person oavsett kön – möter dessa 

övernaturliga fenomen utan att omtumlas av deras existens. Det övernaturligas funktion är 

viktigt i narrativet, men inte i sig självt.  Han menar också att folksagans huvudkaraktär och 76

familj oftast är vanliga, alltså inte övernaturliga, men att den mänskliga hjälten kan få 

övernaturliga krafter om den träffar en varelse vars utomvärdslighet är explicit. 

Utomvärdsligheten och det vanliga kan interagera med varandra och vanliga karaktärer 

uppfattar inte ett möte med en utomvärldslig varelse som främmande.   77

Lüthis tankar om folksagans endimensionalitet kan tyckas stämma överens med detta 

järtecken. Trollkarlen har inga problem med att kommunicera med djävulen och ifrågasätter 

inte dennes existens. Även ”de andra” kan använda evangeliets magiska krafter enkelt. 

Visserligen kan man argumentera för att djävulen och trollkarlen båda är övernaturliga. 

Det framgår inte vilken sorts trollkarl trollkarlen är, om han förvärvat sin trollkunskap via 

studier eller fötts till trollkarl. Man kan alltså se det som att både trollkarlen och djävulen är 

utomvärldsliga, men huruvida de är från samma värld vet vi inte. Vad vi kan konstatera är 

dock att trollkarlen framstår som ett mer önskvärt inslag i de vanliga människornas värld än 

djävulen. Bibelns magiska egenskaper och det gudomliga kan också ses som något 

utomvärdsligt. Djävulen räds de bibliska ordens magiska kvalitet och både trollkarlen och 

många andra kan använda dem till sin fördel. Att dessa fyra aspekter (Gud + djävul + trollkarl 

+ människa) sammanvävs på ett så naturligt sätt menar vi är endimensionellt. 

Lüthis andra kapitel handlar om folksagans ytlighet eller platthet. Han menar att 

karaktärerna saknar psykologiskt djup samt koppling till tid och rum.  Han menar att man 78

kan påstå att karaktärerna dessutom saknar intelligens eftersom de aldrig behöver använda sin 

list. De löser problem med hjälp av slumpen eller till följd av extern påverkan. ”They are 

75 Lüthi, s. 4 f. 
76 Lüthi, s. 6. 
77 Lüthi, s. 10.  
78 Lüthi, s. 11. 

19 
 
 
 



 

impelled and guided by gifts, discoveries, tasks, suggestions, prohibitions, miraculous aids, 

challenges, difficulties and lucky happenstances, not by the prompting of their hearts.”   79

”Verbum Caro” har denna ytlighet. Vi får inte veta var eller när järtecknet utspelar sig eller 

vare sig djävulens eller trollkarlens ursprung. Trollkarlen är inte en riktig man med ett riktigt 

hem i ett riktigt samhälle med en egen historia och tankar utan han reduceras till en karaktär 

som ska få bort en djävul. Vi vet inte heller hur han känner angående denna djävul men 

presuppositionen är att den skapar bedrövelse hos trollkarlen eller i dennes närområde med 

trollkarlens hus som bas. Det är inte genom egen list och tanke trollkarlen driver bort djävulen 

utan han blir uttalat tipsad om att lösningen finns just i evangeliet. Det hade varit svårare om 

djävulen inte sa var orden fanns.  

Lüthi menar i sitt tredje kapitel att folksagan har en abstrakt stil. Djuplösheten bidrar till en 

avsaknad av realism och folksagan försöker inte efterlikna den konkreta världens alla 

dimensioner. Den får därför en abstrakt stil. Den platta ytan kräver rena färger och skarpa 

konturer.  Bara sånt som är viktigt för handlingen nämns eftersom detaljerade beskrivningar 80

skapar en känsla av det oändliga och alltings djup vilket står utanför folksagan . ”Verbum 81

Caro” har till viss del denna abstrakta stil. Visserligen får vi inga färgstarka, kontrastrika 

beskrivningar eller liknelser med mineraler och metall men vi får inte heller några andra 

utseende- eller miljöbeskrivningar som bidrar till en realistisk stil. När Lüthi beskriver 

folksagans abstrakta stil nämner han abrupt metamorfos. Att någonting plötsligt förvandlas 

till något annat bidrar till folksagans abstrakta stil och inget motiv är för drastiskt eller 

avlägset. Ju mer mekanisk och extrem denna förvandling ter sig – desto mer definierad blir 

den för oss.  I järtecknet förekommer inte något förvandlingsmotiv av detta slag.  82

I det fjärde kapitlet skriver Lüthi om folksagans isolering och allförbundenhet.  Eftersom 83

trollkarlen inte beger sig ut på någon resa som gör honom till en isolerad vandrare är det inte 

så enkelt att aktualisera detta i ”Verbum Caro”. I detta korta järtecken befinner sig 

huvudkaraktären visserligen i sitt hem men tycks ändå inte vara kopplad till ett samhälle eller 

en familj annat än i det vaga slutet där det nämns att också andra då kan dra nytta av ordet. 

79 Lüthi, s. 15. 
80 Lüthi, s. 24. 
81 Lüthi, s. 25. 
82 Lüthi, s. 35 f. 
83 Lüthi, s. 37. 
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Om anledningen till att de andra kan dra nytta av ordet är att trollkarlen berättat om det för 

dem så skulle det indikera att trollkarlen inte är isolerad utan en del av ett större sammanhang.  

I det sista kapitlet menar Lüthi att folksagan kännetecknas av sublimering och 

världsupfylldhet. Han menar att folksagan tar sina motiv från verkligheten och det vardagliga 

livet samt den magiska världen och legenderna. Han påstår dock att magin i folksagan inte är 

riktig eftersom den inte kräver någon ansträngning. Detta gäller inte bara magi utan även 

världsliga motiv som erotik och våld tappar sin verkliga laddning.  Motiven töms alltså på all 84

substans när de assimileras till folksagans enkla form. Detta leder till att folksagan saknar 

nyans och förmåga att ge uttryck för den realistiska mänskliga upplevelsen. Folksagans värld 

är inte en tredimensionell värld trots att den väljer motiv från verkligheten vilket öppnar 

möjligheten för att folksagan kan innehålla hela världen.  Eftersom ”Verbum Caro” de facto 85

inte är en folksaga är det svårt att påstå att motiven här assimilerats till folksagan. Däremot 

finns det drag i järtecknet som påminner om fenomenet. När trollkarlen använder sig av de 

bibliska orden för att fördriva djävulen görs detta utan större ansträngning. Trollkarlen verkar 

hitta rätt ord mer eller mindre genast och djävulen försvinner utan någon kamp eller dramatik 

när de uttalas. Detta skulle man kunna se som en förenkling av magin likt den som görs i 

folksagan.  

5.2 ”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” [192]  
 
En trollkvinna i England hade svurit sig till djävulens konst. Djävulen kom ofta till henne i 

kråkskepnad och satt vid hennes öra och visade henne de ting som tappade eller stulna var 

och läkedom till vissa sjuka. När hon länge hade idkat djävulens konst kom djävulen till 

hennes öra som han var van vid och kungjorde för henne hennes dödsdag och fördömelse. 

Hon ropade till sig sin son och dotter som var renlevnadsmänniskor och sa till dem: ”Nu 

kommer mig de pinor som hotat mig för att jag inte ville återvända från djävulsk konst. Nu 

törs jag inte akta min själ utan begrav min kropp i en marmorgrav lagd i starka kistor och fäst 

kistorna med starka järnlänkar vid kyrkans väggar och pelare eftersom jag vet att djävlarna 

som vill mig illa skulle pina min kropp hårt”. De gjorde som hon bad och den första natten 

kom många tjutande djävlar men de förmådde inte att göra något. Den andra natten kom fler 

84 Lüthi, s. 66 ff. 
85 Lüthi, s. 73 f. 
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djävlar med mer rop och tjut så att de uppfyllde hela kyrkogården men de kunde inte göra 

något. Den tredje natten kom den räligaste och största djävulen och sönderslet järlänkarna så 

som om de vore luckra nät och bröt upp graven och kastade den usla kroppen – som ovärdigt 

låtit sig begravas i kyrkan – över en brinnande häst vars bak var så vass som rakknivar och 

ledde ut ekipaget ur kyrkan. Många höga usla kvinnorop och tjut hördes långa vägar. Och så 

betalade hon sin skuld med djävulen i helvetet för sin trolldom och sina illgärningar.   86

5.2.1 Propp 
Järtecknet ”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” inleds på följande sätt: ”En trulkuna war j 

änglande swikin aff diäfwlsens konst”.  Vi kan alltså se att järtecknets huvudkaraktär 87

introduceras tidigt vilket stämmer överens med Propps beskrivning av den initiala situationen.

 Huruvida trollkvinnan är järtecknets hjälte är dock tveksamt. Eftersom hon svurit sig till 88

djävulen och gjort illgärningar är det nämligen självklart att hon inte representerar något gott 

eller hjältemodigt utifrån en kristen moral. Järteckensboken har en genomgående kristen 

tematik där den som bryter mot Guds vilja framställs som ett dåligt föredöme för läsaren och i 

det här fallet är trollkvinnan det dåliga föredömet. Utifrån detta menar vi att hon alltså snarare 

är järtecknets skurk än hjälte. Introduktionen av huvudkaraktären följer likt föregående 

järtecken den religiösa anekdotens principer på så vis att hennes kön presenteras tillsammans 

med en beskrivning.  Samtidigt kan man hävda att järtecknet bryter mot den religiösa 89

anekdotens princip att karaktärens ursprung inte ska nämnas eftersom vi vet vilket land hon 

var aktiv i.  Huruvida hon var född i England eller bara tagit sig dit från någon annanstans 90

framgår dock inte varför vi inte kan veta hennes egentliga ursprung. Kvinnan får hjälp efter 

döden av sina barn som förverkligar hennes planer. Deras agerande gör att vi vill klassificera 

dem som hjälpare (dock till skurken och inte till en hjälte) utefter Propps resonemang. 

Eftersom järtecknet saknar en tydlig hjältesfär och quest är det svårt att aktualisera Propps 

funktioner. Det går att argumentera för att en version av den åttonde funktionen ”VIIIa. The 

villain causes harm or injury to one member of a family.”  finns i järtecknet. Det beskrivs 91

visserligen inte att trollkvinnan gjort någon ont mot någon specifik medlem av en familj men 

86 Järteckensboken, s. 127 f. 
87 Järteckensboken, s. 127. 
88 Propp, s. 24. 
89 Andersson, s. 166. 
90 Andersson, s. 166. 
91 Propp, s. 29. 
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hennes val att svära sig till djävulen innebär att hela hennes existens är ett svek mot Gud. Hon 

får sina renlevnadsbarn att hjälpa henne undvika det straff hon förtjänat genom koppling med 

djävulen. Det går också att argumentera för att hon orsakar andra människor i närområdet 

skada genom att besudla kyrkan med sitt syndiga lik som dessutom attraherar flertalet 

våldsamma djävlar.  

Vi vill hävda att det är djävlarna som agerar inom Propps hjältesfär.  I sina försök att 92

hämta trollkvinnans kropp och föra den till helvetet kämpar de på sätt och vis mot 

trollkvinnan – alltså skurken – vilket skapar en situation som liknar Propps sextonde punkt 

”XVI. The hero and the villain join in direct combat.”  De åtgärder trollkvinnan tog när hon 93

levde gav de djävulska krafterna en stor utmaning men eftersom hon redan var död och inte 

aktivt handlade medan kampen pågick är striden snarare indirekt. 

Striden slutar i Propps 18:e funktion ”XVIII. The villain is defeated”  och på så sätt 94

uppfylls också den 19:e funktionen ”XIX. The initial misfortune or lack is liquidated.”  95

Trollkvinnans existens i jordelivet är över och järtecknet avslutas med den 30:e funktionen 

”XXX. The villain is punished.”  96

5.2.2 Olrik  

Olriks första lag handlar om sagans överskådlighet.  I ”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” 97

aktualiseras den här lagen i och med de få karaktär som finns i järtecknet: trollkvinnan, 

barnen, djävulen i kråkskepnad, den brinnande hästen och djävlarna som kommer för att 

hämta kroppen. Den andra lagen är den sceniska tvåtalslagen.  Olriks andra lag aktualiseras i 98

järtecknet om man betraktar trollkvinnans två barn som en karaktär samt de många djävlar 

som försöker föra bort trollkvinnan som en enhet. Om så är fallet är det endast två karaktärer 

som agerar i varje scen. 

Den tredje lagen handlar om att sagan schematiserar sitt stoff.  I det här järtecknet finns 99

inget tydligt exempel som stämmer överens med Olriks lag. Olriks fjärde lag handlar om 

92 Propp, s. 72 f. 
93 Propp, s. 47. 
94 Propp, s. 48. 
95 Propp, s. 48. 
96 Propp, s. 57. 
97 Olrik, s. 70. 
98 Olrik, s. 70 f. 
99 Olrik, s. 71 f. 
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sagans plastik.  I järtecknet kan vi se en motsättning mellan det goda och det onda och det 100

mänskliga och omänskliga. Det poängteras att trollkvinnans barn är renlevnadsmänniskor 

vilket skapar en bild av mänsklighet. Trollkvinnan har svurit sig till det onda och hennes lik 

samt djävlarna ger en kontrasterande bild av något omänskligt. Det finns också en 

motsättning mellan barn och förälder och gammal och ung.  

Den femte lagen rör sagans logik.  Järtecknet följer inte den verkliga världens normer och 101

lagar utan det är mycket som är möjligt i handlingen som förmodligen inte hade inträffat i 

verkligheten. Till exempel figurerar övernaturliga varelser såsom en djävul som kan 

förvandlas till en kråka, en häxa, djävular av olika kapacitet samt en brinnande övernaturlig 

häst. Trollkvinnans barn kan också enkelt lägga tid och möda på att spänna fast trollkvinnans 

lik i en kyrka till synes utan några invändningar.  

Den sjätte lagen rör handlingens enhetlighet.  Järtecknet kretsar kring en huvudsaklig 102

handling: att trollkvinnan ska bli straffad men att hon vill undvika detta. Den sjunde lagen 

handlar om episk handlingsenhetlighet.  Redan till en början kan man kanske förstå att 103

trollkvinnan kommer hamna i helvetet eftersom hon svurit sig till djävulen och i västerländsk 

kristen kultur är vi är vana vid att maskopi med denne resulterar i att man hamnar där. Vi kan 

däremot inte förutse exakt hur detta går till och att det tredje djävulsförsöket lyckas varför den 

sjunde lagen inte är helt giltig. Olriks åttonde lag innebär en kronologisk handling.  104

Handlingen i ”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” rör sig rakt framåt utan några 

tillbakablickar, framåtblickar eller sidohandlingar och lagen är alltså giltig.  

Den nionde lagen, mittpunktslagen, innebär att handlingen kretsar kring en huvudkaraktär.

 Järtecknet handlar om trollkvinnan, hur hon kämpar mot sitt öde och till slut besegras efter 105

döden. Lagen aktualiseras alltså i detta järtecken men vad som är intressant är att trollkvinnan 

bara är vid liv i järtecknets första halva och sedan inte agerar trots att handlingen fortsätter att 

kretsa kring henne. Hon är alltså den som håller ihop handlingen även efter sin död. Eftersom 

detta järtecken inte har två huvudkaraktärer utan en är den tionde lagen inte aktuell.  Den 106

100 Olrik, s. 72 f. 
101 Olrik, s. 73 f. 
102 Olrik, s. 74. 
103 Olrik, s. 74 f. 
104 Olrik, s. 75 f. 
105 Olrik, s. 76. 
106 Olrik, s. 76 f. 
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elfte lagen är motsättningslagen.  Den hör ihop med den tolfte lagen om kontrasterande 107

karaktärer.  Dessa två lagar aktualiseras i järtecknet eftersom bikaraktärerna är 108

huvudkaraktärens motsatser. Trollkvinnan följer inte Gud utan tar hjälp av djävulen medan 

hennes barn lever rena liv. Eftersom hon fått mänskliga barn framstår hon också som mer 

mänsklig än de många djävular som kommer för att föra henne till helvetet. 

Den trettonde lagen är tvillinglagen.  I det första och andra försöket att föra trollkvinnan 109

till helvetet försöker flera djävlar tillsammans slita loss marmorkistan från dess fästen men 

misslyckas. Vid det tredje försöket lyckas dock en ensam, men stor, djävul få loss henne. Man 

kan alltså säga att tvillinglagen är giltig på så vis att en (stor) djävul är starkare än många 

mindre djävlar. Den 14:e lagen är tretalslagen och upprepningslagen.  Lagen är giltig på så 110

vis att det görs tre försök att få loss och föra bort trollkvinnan och att försöken bygger upp 

mot det tredje och mest förskräckliga. Vi får också möta sammanlagt tre personer ur hennes 

familj (sonen, dottern och trollkvinnan). Även den 15:e lagen, den sista positionen, är giltig 

eftersom emfas läggs på det sista försöket, det som lyckas.  111

Den 16:e lagen aktualiseras inte i järtecknet eftersom ingen listning av personer sker.  112

Den 17:e lagen är inledningslagen.  Lagen är giltig eftersom järtecknet börjar med en 113

beskrivning av trollkvinnans vardag för att sedan bli mer och mer dramatiskt. Den 18:e och 

sista lagen är avslutningslagen.  Järtecknet slutar i princip efter dess klimax men man kan 114

säga att den sista meningen där det beskrivs hur trollkvinnan fick sona sitt straff i helvetet 

med djävulen är en slags prolog: ”Ok swa tok hon wärdzskyllogh lön mz diäflenom j hälwite 

for sin truldom ok ilgerninga.”   115

5.2.3 Lüthi 

I Lüthis första kapitel skriver han om folksagans endimensionalitet.  I ”Trollkonans kropp 116

tagen ur kyrkan” figurerar flera utomvärldsliga varelser däribland titelfiguren trollkvinnan 

107 Olrik, s. 77. 
108 Olrik, s. 77 f. 
109 Olrik, s. 78 ff. 
110 Olrik, s. 81 ff. 
111 Olrik, s. 83 f. 
112 Olrik, s. 84. 
113 Olrik, s. 84 f. 
114 Olrik s. 85 ff. 
115 Järteckensboken, s. 127 f. 
116 Lüthi, s. 4–10. 
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samt en djävul som kan förvandlas till en kråka, en brinnande häst och en mängd andra 

djävlar. I järtecknet får vi främst inblick i trollkvinnans relation till det utomvärldsliga. Det 

framgår att trollkvinnan har barn som inte ägnar sig åt hennes sysslor ”hulkin som waro j 

renliwe”.  Att trollkvinnan, en person som sträcker sig utanför den vardagliga världen och 117

kan samverka med onda krafter, samtidigt kan ha normala barn går att beskriva som 

endimensionellt. Barnen visar heller inte något tecken på chock när trollkvinnan berättar för 

dem vad hon vill att de ska göra med hennes lik och vi kan förmoda att de tre förstår vad som 

skulle hända med modern annars varför det djävulska och helvetet framstår som ett naturligt 

inslag i deras världsbild.  

Lüthis andra kapitel rör folksagans ytlighet eller platthet.  ”Trollkonans kropp tagen ur 118

kyrkan” har delvis denna ytlighet eller platthet. I järtecknet får vi visserligen veta att 

händelserna utspelar sig i England vilket ger en viss rumslig förankring men vi får inte veta 

var i landet eller under vilken period varför en mer konkret koppling till tid och rum inte görs. 

Samtidigt får vi tidigt reda på att djävulen brukar komma till trollkvinnan i kråkskepnad vilket 

man kan mena skapar en känsla av att det som sker inte sker i ett vakuum utan med koppling 

till ett tidigare etablerat orsakssamband. Varken trollkvinnan eller hennes barn ges utförliga 

beskrivningar och framställs därför inte som verkliga individer med djup utan snarare som 

figurer vars existens endast har som funktion att föra berättelsen framåt. Järtecknet avviker 

från den ytlighet eller platthet Lüthi påstår att folksagan har på ytterligare en punkt. 

Trollkvinnan blir inte tipsad om hur hon kan försöka stå emot de djävulska krafter som vill 

föra henne till helvetet utan tvingas använda sin egen list och intelligens när hon planerar hur 

hon ska instruera sina barn att skydda sin döda kropp.  

Lüthi menar i sitt tredje kapitel att folksagan har en abstrakt stil.  ”Trollkonans kropp 119

tagen ur kyrkan” uppfyller flera av Lüthis kriterier för en abstrakt stil. I Järtecknet finns dock 

inga föremål av klara färger eller ädelmetall vilket är vanligt i folksagan. Järtecknet avsaknad 

av utförliga och nyanserade miljö eller utseendebeskrivningar som bidrar till realism ökar 

dess närhet med folksagan. Marmorgraven beskrivs till exempel endast som just en grav av 

marmor och inga ytterligare detaljer nämns vilket ger föremålet en klar konturbild och statisk 

form. Djävlarna beskrivs inte till utseendet mer än att den sista är stor vilket även det stämmer 

117 Järteckensboken, s. 128. 
118 Lüthi, s. 11–23. 
119 Lüthi, s. 23–36. 
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överens med Lüthis påstående att endast ett attribut ges till ett substantiv snarare än många 

detaljer.  Hästen får den längsta och mest utförliga utseendebeskrivningen av alla varelser i 120

järtecknet: ”en brännanda häst hulkins bakir swa hwas war som harkniwir”. Lüthi menar att 

folksagan gärna beskriver objekt och varelser med hjälp av mineral och metalltermer.  Detta 121

kan vi se i hur graven är tillverkad av marmor och länkarna kistan surras fast med är av järn. 

Vi vill även hävda att de rakknivar hästens vasshet liknas vid för tankarna till metall. I 

järtecknet förekommer förvandlingsmotivet i form av att djävulen tar formen av en kråka.  

I det fjärde kapitlet skriver Lüthi om folksagans isolering och allförbundenhet.  Häxan är 122

inte en hjälte på en isolerad vandring varför detta kapitel inte är helt giltigt. Trollkvinnan har 

en relation till sina barn även om den inte framstår som djup eller realistisk och de främst är 

där som en nödvändighet för handlingen. Hon är också mindre isolerad i och med sin 

koppling till en plats, England. När trollkvinnan har dött fortsätter ändå handlingen och når 

sitt klimax trots att den person vars öde vi får följa är död och inte gör någonting.  

Lüthis sista kapitel heter sublimering och världsupfylldhet.  Här menar vi att relationen 123

mellan en moder och hennes barn har blivit tömd på verklig substans för att underlätta 

handlingen. Barnen visar nämligen ingen sorg över moderns stundande död och reagerar inte 

på den plan modern banat ut för att undgå sitt straff annat än att de genomför den. Barnen 

verkar endast vara med i järtecknet för att visa hur trollkvinnan svikit sin mänsklighet i och 

med förbundet till djävulen. Även kyrkan har reducerats till en scen där järtecknet utspelar 

sig och döden har tömts på substans för att fungera om en nödvändighet för att vi ska kunna 

få reda på konsekvenserna för trollkvinnans syndande.  

 

5.3 ”Den förvandlade kapunen” [163] 
 

En gift man försmådde sin far efter sin frus råd. Han ville hellre äta illa och lite än tillreda 

något gott eftersom hans far då skulle få något bättre att äta. En gång när fadern var iväg sa 

hustrun till sin man: ”Jag har en fet kapun som jag länge har velat äta men jag har varit rädd 

att din far skulle få ett stycke av den. Men nu kan vi äta den medan din far är borta.” Mannen 

lät slakta och steka kapunen men när de skulle gå till bords kom fadern hem. De bedrövades 

120 Lüthi, s. 25. 
121 Lüthi, s. 27. 
122 Lüthi, s. 37–66. 
123 Lüthi, s. 66–80. 
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mycket över hans ankomst och gömde kapunen för att äta den när fadern var mätt och hade 

lämnat. När de ville äta kapunen såg de den förvandlad till en förskräcklig padda som genast 

hoppade upp i sonens ansikte och slet i honom med giftiga tänder. Det gick inte att sära dem 

så han dog den uslaste döden eftersom han hade försmått sin far mot Guds budord.  124

5.3.1 Propp 

”Den förvandlade kapunen” inleds med en introduktion av berättelsens huvudkaraktär där 

personens status ligger i fokus. Järtecknet inleds på följande vis: ”En giftir man forsmadhe sin 

fadhur äftir sinna hustru radhe”.  Det följer alltså Propps teorier om folksagans inledande 125

situation.  Järtecknet är också ett exempel på det vanliga sättet att inleda religiösa 126

prosatexter under medeltiden eftersom inget namn nämns utan den enda beskrivningen av 

karaktären läsaren får är att det rör sig om en gift man.  127

”Den förvandlade kapunen” skiljer sig markant från folksagan på så sätt att berättelsen 

saknar en tydlig hjälte. Detta innebär att samtliga av de funktioner som berör hjältens sfär inte 

finns i berättelsen. Huvudkaraktären i den här berättelsen är den gifta mannen och han agerar 

inom Propps sfär för skurken.  Mannens hustru agerar även hon som skurk och mannen och 128

hustrun agerar alltså tillsammans inom denna sfär. I järtecknet står det att frun uppmanat 

mannen att försmå fadern varav man kan hävda att hon är orsaken till konflikten. På sätt och 

vis agerar hon som en slags ”avsändare” fast till skurken istället för hjälten. Det är också 

hustrun som gömmer kapunen och föreslår att de ska äta den när fadern är borta. Hon säger: 

”Jak hawir en fetan kapun hulkin iak astundadhe lango att äta vtan iak räddis at thin fadhur 

sculde fa sit stykke aff honom”.  129

Det finns inte någon hjälte som kan bege sig på quest i detta järtecken men man kan 

argumentera för att ett antal av Propps funktioner återfinns ändå. Propps första funktion ”I. 

One of the members of a family is absent from home”  finns med i och med att fadern 130

lämnat hemmet. Anledningen till frånvaron anges inte utan det beskrivs endast att han ”war 

fiärran”.  På sätt och vis återfinns funktionen: ”VIIIa. One member of a family lacks 131

124 Järteckensboken, s. 109 f. 
125 Järteckensboken, s. 109.  
126 Propp, s. 24. 
127 Andersson, s. 166. 
128 Propp, s. 72. 
129 Järteckensboken, s. 110. 
130 Propp, s. 24. 
131 Järteckensboken, s. 110. 
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something, he desires to have something.”  Både mannen och hustrun saknar möjligheten 132

till att äta god mat eftersom de vill undvika att isåfall behöva bjuda fadern. Återigen är det 

dock skurkarna som saknar något medan det i den klassiska folksagan snarare rör sig om 

hjälten eller hans familj.  

Den viktigaste funktionen som återfinns i den här berättelsen är nummer 30: ”XXX.The 

villain is punished.” Mannen straffas genom att kapunen förvandlas till en padda som hoppar 

upp i hans ansikte vilket dödar honom. Detta är också berättelsens klimax. Hustrun får inget 

utskrivet straff men kanske kan man se det som att förlusten av maken blir hennes straff. 

”Den förvandlade kapunen” avslutas med orden: ”han doo meth vslastom dödh thy at han 

forsmadhe sin fadhir mot gudz budhordhom.”  Den avslutas alltså med en sensmoral 133

baserad på den kristna moralen. Som vi tidigare nämnt stämmer detta överens med vad som 

var vanligt för den religiösa prosan under svensk medeltid.  

5.3.2 Olrik 
 I ”Den förvandlade kapunen” ingår endast tre karaktärer: mannen, hustrun och fadern vilket 

överensstämmer med Olriks första lag om överskådlighet.  Den andra lagen ”scenisk 134

tvåtalslag” bygger på resonemanget att sagan inte vill ha mer än två personer agerandes 

samtidigt.  I berättelsen är det egentligen bara mannen och hustrun som agerar medan fadern 135

är en mer passiv karaktär. Mannens och hustruns handlingar smälter dock ihop i det att de 

ställer sig mot fadern varför man kan betrakta dem som en karaktär och fadern som en annan.  

Den tredje lagen innebär att sagan schematiserar sitt stoff.  I järtecknet görs ingen sådan 136

schematisering och lagen är därför inte giltig. 

Den fjärde lagen handlar om ”sagans plastik”.  Olrik menade att varje händelse i 137

folksagan ska ge läsaren en tydlig inre bild vilket beskrivningen av paddattacken ger 

”rädhelikasto paddo hulkin ginstan vpsprang j sonsens änlite oc slet han mz etirlikom 

tannom”. Det finns en motsättning mellan gammal och ung i och med mannen och fadern. 

Det finns också en motsättning mellan mänskligt och omänskligt i och med kapunens 

förvandling.  

132 Propp, s. 32. 
133 Järteckensboken, s. 110. 
134 Olrik, s. 70. 
135 Olrik, s. 70 f. 
136 Olrik, s. 71 f. 
137 Olrik, s. 72 f. 
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Olriks femte lag handlar om sagans logik.  I järtecknet inträffar allt efter narrativets 138

nödvändighet. Fadern beger sig till exempel iväg för att hustrun och sonen nästan ska få 

tillfälle att äta kapunen, men återkommer precis när de ska äta den. Kapunen förvandlas också 

till en farlig padda som straffar sonen vilket inte hade inträffat i vår verklighet. Handlingen 

kretsar endast kring den isolerade händelsen med kapunen vilket stämmer överens med Olriks 

sjätte lag om handlingens enhetlighet.  Angående den sjunde lagen om episk enhetlighet  139 140

är det svårt för läsaren att från början ana järtecknets slut. Visserligen kanske vi kan förstå att 

hustrun och mannen kommer få sona för hur de behandlar fadern, men att deras kapun 

förvandlas till en gifttandad amfibie är svårt att förutse.  

Handlingen följer ett kronologiskt mönster utan tillbakablickar, framåtblickar eller 

sidohändelser. Detta stämmer överens med Olriks åttonde lag gällande handlingens kronologi.

 Den nionde lagen, mittpunktslagen, innebär att handlingen kretsar kring en huvudperson 141

som utgör sagans mittpunkt.  Enligt Olriks tionde lag får två huvudkaraktärer figurera. När 142

huvudkaraktären består av en duo rör det sig oftast om en man och en kvinna.  Vi menar att 143

i ”Den förvandlade kapunen” agerar både mannen och hustrun som huvudkaraktärer. Olrik 

menar dock att även ifall det är en duo så är mannen den formella huvudpersonen vars öde vi 

får följa.  I järtecknet är just detta fallet. Det är den gifta mannen som huvudsakligen 144

handlar och blir utsatt för handling och det är hans öde vi främst får följa även om hans hustru 

delar hans intressen. 

Olriks elfte lag, motsättningslagen, går ut på att när två personer uppträder samtidigt är de 

varandras motsatser i karaktär.  Här är hustrun och mannen syndiga medan fadern framstår 145

som oskyldig i och med att Gud tar hans parti. Eftersom det inte är fler karaktärer i detta 

järtecken än de vi nämnt är den tolfte lagen irrelevant.  Det är också svårt att finna belägg 146

för att den trettonde lagen, tvillinglagen, skulle vara giltig.  Visserligen agerar mannen och 147

hustrun tillsammans och deras ambition att få det bra själva genom att neka fadern god mat 

138 Olrik, s. 73 f. 
139 Olrik, s. 74. 
140 Olrik, s. 74 f. 
141 Olrik, s. 75 f. 
142 Olrik, s. 76. 
143 Olrik, s. 76. 
144 Olrik, s. 76f. 
145 Olrik, s. 77. 
146 Olrik, s. 77 f. 
147 Olrik, s. 78 ff. 
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misslyckas. Huruvida detta är en effekt av att de är två stycken och därmed svaga är dock 

svårt att konstatera. Mer troligt är att det är deras syndande i sammanhanget som gör att de 

”förlorar” varav det är rimligt att anta att också en enskild individ med ont uppsåt hade 

misslyckats.  

Vi kan inte notera något tretal eller upprepning i ”Den förvandlade kapunen” vilket gör att 

den 14:e lagen inte gäller för detta järtecken.  Detsamma gäller den 15:e lagen som också 148

förutsätter en upprepning av händelser.  Inte heller den 16:e lagen är giltig eftersom ingen 149

uppräkning av personer direkt finns.  150

När Olrik skriver om den 17:e lagen, inledningslagen, menar han att det ska ske en gradvis 

övergång från att personerna introduceras, till deras vardag och därifrån till spänning.  I 151

”Den förvandlade kapunen” introduceras först maken, hustrun och fadern och deras relativt 

realistisk om än småaktig familjesituation. Mot slutet genomgår kapunen en övernaturlig 

förvandling och straffar sonen för hans agerande mot sin far varför vi kan säga att järtecknet 

stämmer överens med denna lag. Den 18:e lagen handlar om att sagan slutar efter en 

avgörande händelse, men inte helt abrupt utan med någon form av epilog och kallas för 

avslutningslagen.  Eftersom järtecknet slutar med en kristen sensmoral som förklarar varför 152

sonen fick utstå sitt straff menar vi att Olriks avslutningslag på sätt och vis finns med.  

 

5.3.3 Lüthi  

I sitt första kapitel skriver Lüthi om folksagans endimensionalitet och menar att mänskliga 

karaktärer i folksagan behandlar utomvärldsligt stoff utan större problem.  I ”Den 153

förvandlade kapunen” avviker kapunens onaturliga förvandling till monstruös padda från vad 

som vanligtvis sker i den mänskliga världen. Berättaren beskriver episoden som följande: 

”Thän tidh the wildo atir äta kapunin funno the han vmwändan j rädhelikasto paddo hulkin 

ginstan vpsprang j sonsens änlite oc slet han mz etirlikom tannom ok bleff swa oatskillika 

widhir han at han doo meth vslastom dödh”.  Vi får alltså ingen skildring av att maken eller 154

hustrun reagerar på sin upptäckt eller attacken. Eftersom detta uteblir från beskrivningen kan 

148 Olrik, s. 81 ff. 
149 Olrik, s. 83. 
150 Olrik, s. 84. 
151 Olrik, s. 84 f. 
152 Olrik, s. 85. 
153 Lüthi, s. 4–10.  
154 Järteckensboken, s. 110. 
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vi inte veta huruvida de chockerades av det utomvärldsliga eller ej varav vi hävdar att 

skildringen är mer ytlig än djup. Berättarens värdeladdade beskrivningar tyder dock på att 

denne ser episoden som märkvärdig.  

I det andra kapitlet om folksagans ytlighet och platthet menar Lüthi att personerna däri blir 

till figurer som saknar substans och inre liv utan koppling till tid och rum. Han menar 

däremot att sägnen visar personer med vardagliga liv och relationer till varandra samt det 

spatiala.  Detta järtecken indikerar att karaktärernas relationer är av en djupare och 155

någorlunda realistisk karaktär. Tidigt får vi reda på att en gift man behandlar sin far illa på 

grund av sin fru men alla luckor är inte ifyllda. Vi får en uppfattning om en konflikt mellan 

hustrun och makens far som maken på något vis blir klämd mellan och där han väljer fruns 

sida. Detta ger i sin tur en slags bakgrund till varför frun sedan uppmuntrar mannen till att 

servera kapunen när fadern är frånvarande. Enligt vår mening har alltså karaktärerna i ”Den 

förvandlade kapunen” en starkare koppling till tid, rum och varandra än vad Lüthi menar 

folksagans karaktärer har. Järtecknet påminner mer om Lüthis beskrivning av sägnen. 

Karaktärerna uppvisar något slags känsloliv när de bedrövas av faderns ankomst, men man 

kan argumentera för att denna bedrövelses funktion är att bygga upp till att de gömmer undan 

kapunen vilket i sin tur utlöser järtecknets klimax. Lüthi påpekade att folksagan ofta handlar 

om hur någon lämnar sitt hem och hur hemmet får fungera som en startpunkt för hjälten.  156

Här utspelar sig hela dramat i hemmet vilket avviker från Lüthis teori om folksagan.  

I Lüthis tredje kapitel menar han att folksagan kännetecknas av en abstrakt stil. Bara 

sådant som är viktigt för handlingen beskrivs och det görs på ett bjärt och övergripande sätt.

 ”Den förvandlade kapunen” stämmer överens med detta till viss del. Förvisso har 157

järtecknet realistiska och igenkännbara drag eftersom det ger inblick i en vardaglig miljö 

snarare än ett höviskt äventyr. Att anledningen till varför frun vill få sin make att behandla sin 

far illa inte framgår skapar spekulationer från vår sida och öppnar upp för en komplexitet som 

står utanför folksagan. Karaktärerna är samtidigt avgränsade och har sina egna kännetecken. 

Frun smider småsinta planer och manipulerar sin man, mannen lyder frun och fadern är mest 

närvarande vid måltider men är annars frånvarande från järtecknet. I järtecknet förekommer 

förvandlingsmotivet i form av att kapunen förvandlas till en padda. 

155 Lüthi, s. 11. 
156 Lüthi, s. 16.  
157 Lüthi, s. 24 f. 
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Lüthis fjärde kapitel rör isolering och allförbundenhet. Han menar att folksagans hjälte ofta 

är en isolerad vandrare utan band till andra och att detta bidrar till den abstrakta stilen.  Som 158

vi redan påpekat saknar detta järtecken en hjälte och utspelar sig dessutom i hemmiljö och 

inte under en vandring. Därför menar vi att järtecknet inte kongruerar med påståendena som 

görs i detta kapitel.  

I det femte och sista kapitlet beskriver Lüthi sublimering och världsupfylldhet i folksagan.

 I det här järtecknet finns det både motiv från den vardagliga verkligheten och från den 159

magiska världen. Som framgått i analysen uppfattar vi de situationer och företeelser tagna ur 

verkligheten som relativt realistiskt porträtterade vilket innebär att de inte helt tömts på 

substans.Vi vill vidare hävda att sonens och hustruns äktenskap och deras känslor gentemot 

fadern är mer verklighetstroget än gestaltningen av fadern och fadersrollen som tömts på sitt 

innehåll. Som tidigare nämnts är fadern en mycket platt karaktär och han tycks enbart ha en 

funktion som offer i handlingen varför han saknar verklig substans. Kapunen förvandlas till 

en våldsam padda utan att karaktärerna reagerar med chock. En sådan metamorfos borde 

förmodligen skapa mer känsloströmningar hos de som bevittnar den men har tömts på 

substans och assimilerats till järtecknets form. Sonen dör också mer eller mindre omedelbart 

utan att någon ansträngning krävs av den magiska paddan. 

 

5.4 ”Baktalaren straffad” [184] 
 
En munk hade som arbete att tjäna tillkommande gäster. Han gjorde gladeligen sitt ämbete 

och tjänade gästerna med mycket kärlek. Dock talade han stundom mycket orättvist om sin 

förman och stundom mot andra. Stundom baktalade han andra och stundom gnällde han. Han 

dog så småningom och sågs sedan av en gudfruktig broder i klostret och sa sig mycket elände 

tåla. Brodern frågade vad det var med honom, han som var så mild och kärleksfull. Han sa sig 

många pinor få tåla och mest i tungan på grund av baktalan och annan orättvis talan. Han 

räckte ut tungan som först syntes vara lång och tjock och brännande som järn i elden. Detta 

eftersom han talade falskt om andra. För det andra syntes den vara helt spetälsk och han slet 

158 Lüthi, s. 37. 
159 Lüthi, s. 66–80. 
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sönder den med sina tänder. Detta för att han vanärat andra. För det tredje blev den helt svart 

och omvandlad till aska ty han hade belönat det som var gott med att baktala.   160

5.4.1 Propp 

”Baktalaren straffad” skiljer sig i hög grad från den traditionella folksagan eftersom Propps 

funktioner inte återfinns på ett tydligt sätt. Likt i de föregående järtecknen stämmer dock den 

initiala situationen överens med Propps observationer kring folksagan inledning.  Järtecknet 161

inleds på följande vis: ”En munkir hulkin som andwardhat war at thiäna tilkomande gestom”.

 Huvudkaraktären introduceras alltså med sin status som munk. Introduktionen stämmer 162

också överens med hur den religiösa anekdoten brukade inledas eftersom varken karaktärens 

namn eller ursprung nämns.  Karaktären introduceras som en munk och eftersom vi förstår 163

att munkar, till skillnad från nunnor, är män får vi alltså vetskap om karaktärens kön samtidigt 

som hans status. Vi får dock inte något beskrivande adjektiv vilket skiljer introduktionen från 

hur den religiösa anekdoten brukar inledas. 

Den största delen av järtecknet består av att den döda munken visar sina straff i helvetet för 

en levande munk. Eftersom det alltså inte rör sig om en quest eller liknande är det svårt att se 

hur Propps funktioner skulle vara särskilt aktuella. Man kan hävda att munken agerar inom 

sfären för skurken och att han genom sitt baktalande om andra uppfyller Propps åttonde 

funktion ”XIII. The villain causes harm or injury to one member of a family.”  Genom att 164

tala illa om människor i sin omgivning orsakar han nämligen dem skada. Det är också detta 

han sedan blir straffad för vilket innebär att Propps 30:e funktion ”XXX. The villain is 

punished”  uppfylls. Man kan också säga att munkens skurkaktighet avslöjas i och med hans 165

uppenbarelse och bekännelse för den andra munken. Propps 28:e funktion ”XXVIII. The false 

hero or villain is exposed”  rör just detta. Eftersom han behöver förklara för den andra 166

munken varför han blir straffad var hans omoraliska beteende inte känt för alla människor 

runt omkring honom. I inledningen får vi veta att han gör sitt arbete med glädje och bemöter 

gäster kärleksfullt. Vi får också veta att den levande munken uppfattade honom som en mild 

160 Järteckensboken, s. 123 f. 
161 Propp, s 24. 
162 Järteckensboken, s. 123. 
163 Andersson, s. 166. 
164 Propp, s. 29. 
165 Propp, s. 57. 
166 Propp, s. 56. 
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person medan han levde. Samtidigt talade han på olika sätt illa om både sin chef och andra. 

Den avlidne munken tycks alltså haft olika sidor av sig själv under sin livstid och lyckats 

dölja den som var mindre trevlig.  

Enligt Propp måste funktionerna följa varandra i en kronologisk ordning.  Om man anser 167

att den 28:e funktionen finns med i ”Baktalaren straffad” kommer den dock efter det att 

munken blivit straffad och kommit till helvetet. Eftersom vi anser att den 28:e funktionen 

kommer efter den 30:e följer alltså funktionerna inte rätt ordning i järtecknet. 

Förutom skurken så kan vi inte identifiera några av Propps andra karaktärssfärer i 

järtecknet. Den enda andra karaktären som är någorlunda aktiv är den andra munken och han 

är endast där för att skurken ska ha någon att berätta om sitt straff för. Förmodligen så att 

andra kan ta lärdom av hans synder.  

5.4.2 Olrik 

Olriks första lag handlar om sagans överskådlighet.  I ”Baktalaren straffad” finns endast ett 168

fåtal karaktärer. Den munk vars öde vi får följa och den munk som får se den förstes straff 

och ställer frågor om det är de enda agerande karaktärerna i järtecknet. De gäster som 

kommer till klostret samt förmannen figurerar endast i bakgrunden för att ge kontext till hur 

munken var i livet och varför han blir straffad. Eftersom endast två karaktärer faktiskt agerar i 

järtecknet uppfylls också Olriks andra lag, den sceniska tvåtalslagen.  169

Den tredje lagen handlar om att sagan schematiserar sitt stoff.  Denna schematisering 170

återfinns inte i det här järtecknet och lagen är inte aktuell.  

Den fjärde lagen rör sagans plastik.  Järtecknet skapar tydliga bilder och det är 171

handlingen som är järtecknets centrala innehåll. Munkens straff beskrivs i starka bilder och 

blir en motsättning till det mänskliga. Den syndigas tunga förvrids i alla möjliga groteska 

skepnader medan det inte står något om att den gudlika munken förändras varför vi antar att 

han fortfarande ser normal ut. Den femte lagen rör sagans logik.  I detta järtecken kan man 172

säga att det övernaturligas logik gäller varför lagen är giltig. Munken kan till exempel komma 

tillbaka från döden för att visa hur han blir straffad i helvetet. Straffen han visar är av en 

167 Propp, s. 20. 
168 Olrik, s. 70. 
169 Olrik, s. 70 f. 
170 Olrik, s. 71 f. 
171 Olrik, s. 72 f. 
172 Olrik, s. 73 f. 
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mycket grotesk och makaber natur. Att en tunga i en mun på en levande verklig person helt 

plötsligt skulle växa och se spetälsk ut för att vändas i aska är svårt att tro i alla fall för den 

moderna människan som saknar den medeltida kristna världsbilden. Munken verkar också ha 

makten att själv kunna framkalla straffen för att visa den andre munken hur pinorna i helvetet 

går till. Det finns alltså något gränsöverskridande i hur han kan föra helvetet till den vanliga 

världen och demonstrera dess plågor. Man kan ifrågasätta hur rimligt det är att munken har 

den här förmågan även inom ramen för att han skulle hamnat i helvetet och det verkar som att 

förmågan endast är möjligt för handlingens skull.  

Den sjätte lagen rör handlingens enhetlighet.  Den huvudsakliga handlingen i järtecknet 173

är att munken syndar i livet och blir straffad efter döden. Trots att järtecknet egentligen 

sträcker sig över en längre period, både munkens tid som munk samt hans efterliv så är det 

endast den här handlingen vi får ta del av och inga sidoberättelser. 

Den sjunde lagen handlar om episk enhetlighet.  Det finns ingenting tidigt i järtecknet 174

som tyder på hur det specifikt kommer att sluta. Titeln ”Baktalaren straffad” tyder på att den 

baktalande munken på något sätt kommer att straffas men inte på hur detta kommer gå till. 

Kanske kan man hävda att det går att ana att något kommer hända med munkens tunga 

eftersom tungan är en avgörande kroppsdel när det kommer till att prata.  

Lag åtta innebär att sagan har en kronologisk handling.  Järtecknet följer såvitt vi förstår 175

ett någorlunda kronologiskt förlopp. Först lever en munk som har både goda och mindre goda 

sidor. Munken dör och visar sina helvetesplågor för en annan munk som kände honom när 

han var vid liv. Då förstår vi att den döda munken har befunnit sig i helvetet efter det att han 

dog. Det som avviker från kronologin är att vi får reda på att den döda munken varit i helvetet 

efter det att han visar sig för den levande munken. Vi får alltså inte följa med den döda 

munken ner i helvetet efter det att han dör utan vet bara om den här delen efter det redan hänt.  

Den nionde lagen är mittpunktslagen.  Järtecknets handling kretsar kring den syndande 176

munken som är huvudkaraktären vars öde vi får följa. Eftersom det inte är två huvudpersoner 

utan en i detta järtecken är den tionde lagen om att sagan kan ha två huvudpersoner inte giltig.

 Den elfte lagen är motsättningslagen.  Vi kan se en motsättning i munkens karaktär. Å 177 178

173 Olrik, s. 74. 
174 Olrik, s. 74 f. 
175 Olrik, s. 75 f. 
176 Olrik, s. 76. 
177 Olrik, s. 76 f. 
178 Olrik, s. 77. 
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ena sidan är han mild och kärleksfull och å andra sidan talar han illa om andra. Denna 

motsättning är dock intern och inte mellan två karaktärer på samma scen vilket är vad 

motsättningslagen handlar om. I folksagan hade förmodligen inte samma karaktär fått 

representera en motsättning på det här sättet utan dessa drag hade kanske delats upp på två 

mer ytliga och renodlade karaktärer snarare än representeras i en dynamisk karaktär. Vi får 

reda på att den andra munken är en ”gudhlikom brodhor”.  Att han liknar Gud innebär 179

rimligtvis att han har många goda kvalitéer varför han blir en tydlig motsättning till den döda 

munken som syndat i sitt liv. En annan sak som skiljer dem åt är det faktum att den syndiga 

munken är död medan den gudlika lever. Eftersom den gudlika munken är den enda 

bikaraktären som huvudpersonen interagerar med är den tolfte lagen inte så aktuell.  Inte 180

heller den 13:e lagen är aktuell eftersom två karaktärer inte gör något tillsammans.  181

Den 14:e lagen är tretalslagen och upprepningslagen. Enligt Olrik kan tretalet ge uttryck 

för en växande förskräcklighet.  I järtecknet görs en uppräkning av de plågor munkens tunga 182

genomgår och dessa är tre till antalet. Den sista plågan resulterar att tungan förvandlas till 

aska och helt försvinner. Plågorna leder alltså upp till den tredje och mest förskräckliga 

situationen där munken helt saknar tunga. 

Den 15:e lagen är lagen om den sista positionen.  Emfas läggs i järtecknet på den sista 183

plågan då munkens tunga förvandlas till aska och lagen är alltså giltig. Ingen listning av 

personer gör vilket innebär att den 16:e lagen, lagen om den första positionen, inte är giltig.   184

Olriks 17:e lag, inledningslagen,  gäller för detta järtecken. Först introduceras munken 185

och vad denne gör fram till sin död på ett någorlunda vardagligt vis. Efterhand fogas allt mer 

övernaturliga element in i handlingen och dramatiken ökar. Järtecknet slutar efter den sista 

plågan och vad man kan kalla handlingens klimax. Den 18:e lagen är avslutninglagen.  186

Beroende på hur man tolkar lagen kan man hävda att den både gäller och inte gäller i 

järtecknet. Efter varje exempel på hur munkens tunga plågas kommer en moraliserande 

förklaring till varför den gör det. Dessa har vi fetmarkerat i följande citat: ”räkte vt tungona 

179 Järteckensboken, s. 123.  
180 Olrik, s. 77 f. 
181 Olrik, s. 78 ff. 
182 Olrik, s. 81 ff. 
183 Olrik, s. 83 f. 
184 Olrik, s. 84. 
185 Olrik, s. 84 f. 
186 Olrik s. 85 ff. 
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hulkin först syntis lang ok thiok ok brännande swa som iärn j elle for thy at han taladhe fals 

bakmal vm andra Annantidh al spitälsk hulka han syndirslet mz sinom tannom thy at han 

wanfrägdhadhe andra. Thridiatidh al swart ok vmwändis j asko thy at han lönte thz som 

got war”.  Den sista av dessa moraliserande förklaringar kan man tolka som en slags 187

avslutande kommentar. Samtidigt är det ingen längre epilog och järtecknet slutar lite väl 

abrupt för att vi ska hävda att den 18:e lagen gäller.  

5.4.3 Lüthi 

I Lüthis första kapitel skriver han om folksagans endimensionalitet.  I ”Baktalaren straffad” 188

visar inte den andra munken tecken på chock över att den döde munken spökar men reagerar 

med förvåning på att han kommit till helvetet. Det tycks dock inte vara helvetets existens i sig 

eller dess plågor som är förvånande, utan det faktum att den levande munken inte visste om 

att den döde gjort något för att förtjäna ett sådant straff. Lüthis andra kapitel handlar om 

folksagans ytlighet eller platthet.  Man kan delvis hävda att detta stämmer även för 189

”Baktalaren straffad”. Karaktärerna saknar viss koppling till tid och rum eftersom vi inte får 

veta den specifika platsen eller tiden för järtecknet förutom att det utspelar sig på ett kloster. 

Inga tidsangivelser ges och vi kan inte veta hur länge munken lever i klostret innan han dör 

eller hur långt efter det att han dött han visar sig för den andra munken. Samtidigt får vi en 

bild av att den döda munken under sin levnadstid rört sig kring många olika människor varav 

åtminstone den gudlike munken kunde bilda sig en uppfattning om hans karaktär. Han är 

alltså ingen isolerad karaktär på ett eget äventyr utan levde och verkade i en kontext vilket går 

emot folksagans karaktär. Eftersom munken varken under sitt liv eller efter sin död ställs 

inför någon direkt utmaning som han övervinner med olika medel är det också inte heller 

riktigt aktuellt att tala om huruvida han är en intelligent karaktär eller ej. Han blir nämligen 

varken hjälpt av någon eller listar ut något själv.  

     Vi får en viss inblick i huvudkaraktärens person. Han framstår inte som en helt platt figur 

utan har både positiva och mindre positiva drag vilket gör den till den mest realistiska 

personskildringen hittills av de fyra järtecknen. Eftersom vi anser att järtecknet i grova drag 

handlar om att synd straffas menar vi att beskrivningarna av munkens positiva aspekter hade 

187 Järtecknensboken, s. 123 f. 
188 Lüthi, s. 4–10. 
189 Lüthi, s. 11–23. 
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kunnat uteslutas utan att detta skulle påverka den konkreta handlingen. Lüthi menar att allt 

som introduceras i folksagan ska vara viktigt för dess handling. Här kan vi alltså inte riktigt se 

detta men menar vidare att beskrivningen av munkens positiva aspekter ändå påverkas 

järtecknets syfte och budskap. Att munken är en relaterbar person med både goda och 

negativa drag torde nämligen göra så att läsaren kan se sig själv i honom varför det blir ännu 

mer kraftfullt att han får så hårda straff för sina synder eftersom han inte var en helt ond 

person. Detta visar på en populär ambition där man tar hänsyn till läsaren.  

Lüthi menar i sitt tredje kapitel att folksagan har en abstrakt stil.  ”Baktalaren straffad” är 190

inte fylld av klara starka färger vilket avviker från vad som är normalt för folksagan. 

Järtecknet innehåller inte så många miljö eller utseendebeskrivningar med undantag för den 

relativt målande beskrivningen av tungans olika stadier. Den enda färgen som beskrivs är 

svart vilket är en klar och stark färg enkel att föreställa sig då den i princip bara finns i en 

nyans. Den kontrasteras dock inte mot någon annan färg som framhäver den. Tungan beskrivs 

som brännande så som järn i elden. Metaliserande liknelser av detta slag är inte främmande 

för folksagan. I ”Baktalaren straffad” förekommer förvandlingsmotivet eftersom munkens 

tunga genomgår en förvandling i tre stadier.  

 I det fjärde kapitlet skriver Lüthi om folksagans isolering och allförbundenhet.  Som vi 191

tidigare redogjort för har båda munkar en relation till den andra tillräcklig för att den levande 

munken bildat sig en uppfattning om den döde under hans levnadstid. Huvudkaraktären har 

också haft en relation till andra personer i sin omgivning eftersom han både baktalar dem och 

behandlar dem väl. Munkens vistelse i helvetet och hur den ser ut uteblir både för oss läsare 

och hans gamla bekanta och vi får inte reda på om han till exempel bildat några nya relationer 

där. Man kan mena att han därför är en isolerad karaktär på ett äventyr iväg från sin hemmiljö 

men vi som läsare får inte inblick i detta. När han sedan visar sig för att sin gudsfruktige 

broder och hans tunga förvrids i plågor, vilket är det mest dramatiska i järtecknet, är han inte 

längre isolerad utan befinner sig på den plats han själv levde och verkade på i livet. 

I det sista kapitlet menar Lüthi att folksagan kännetecknas av sublimering och 

världsupfylldhet.  Klostermotivet har i järtecknet tömts på sin substans. Munkarna reduceras 192

190 Lüthi, s. 24–36. 
191 Lüthi, s. 37–65. 
192 Lüthi, s. 66–80. 
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till figurer som saknar faktisk koppling till sin befattning annat än att de bor i kloster. Vi får 

ingen inblick i klosterlivet och munkarnas sysselsättning mer än att de har gäster då och då.  

Dödsmotivet har även detta tömts på substans. I verkligheten är döden en avsevärd 

händelse och dödsprocessen kan vara lång och utdragen eller kort och plötslig. Döden kan 

mötas motvilligt eller omfamnas och innebära både plåga och sorg eller ske fridfullt. I 

järtecknet reduceras dock döden enbart till en nödvändig passage för att munken ska kunna 

återuppstå och visa de straff han tvingas genomlida för sina synder.  

6. Avslutning 
 
Av de tre teoretiker vars teorier vi tillämpat vid analyserna visade sig Propps forskning kring 

folksagan minst aktuell. Den initiala situation Propp hävdar är nödvändig för att funktionerna 

ska kunna realiseras finns med i samtliga järtecken men det klassiska folksagomotivet där en 

ensam vandrare lämnar sitt hem och beger sig ut på ett äventyr där hen kan möta olika 

karaktärer och situationer saknas. Majoriteten av Propps funktioner förutsätter just en sådan 

vandring. Eftersom järtecknen inte introducerar många karaktärer är inte heller Propps 

aktionssfärer så aktuella. Detta är rimligtvis ett resultat av att de håller sig i sin hemmiljö. 

Endast den åttonde funktionen återfinns i samtliga järtecken men i ”Den förvandlande 

kapunen” anser vi att det är en annan version av den, funktion VIIIa. Den 30:e funktionen 

”The villain is punished” är aktuell för tre av de fyra järtecknen. I ”Trollkonans kropp tagen 

ur kyrkan”, ”Den förvandlade kapunen” samt ”Baktalaren straffad” straffas järtecknens 

skurkaktiga huvudkaraktärer (innan eller efter döden) för sina synder. Djävulen i ”Verbum 

Caro” blir dock enbart rädd och försvinner utan att dö och plågas. Intressant att notera är att 

den är den enda skurken som samtidigt agerar hjälpare. Trollkarlen är den av de fyra 

järtecknens huvudkaraktärer som agerar inom hjältens sfär eftersom huvudkaraktärerna i de 

tre andra agerar inom skurkens. Detta skiljer de andra järtecknen från folksagan. 

Olriks episka lagar stämmer bättre överens med järtecknens utformning och innehåll. 

Åtminstone hälften av lagarna är nämligen i olika grad aktuella för samtliga järtecken. 

Märkbart är att vi inte kunde finna belägg för att den tredje lagen om att sagan ska 

schematisera sitt stoff gäller för något av järtecknen. Inget järtecken följde heller den 

sextonde lagen vilket är extra intressant med tanke på att Olrik hävdade att den inte enbart 
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gäller för folksagan utan för många muntliga genrer och tillsammans med tretalslagen är den 

stora regeln för episk komposition. Tretalslagen är den 14:e lagen men vi kan bara se att att 

två av de fyra järtecknen följer den: ”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” och ”Baktalaren 

straffad”.  

Lüthis teorier kring folksagan går att återfinna i järtecknen i hög grad. Vi vill hävda att 

Lüthis teorier är mer allomfattande än de föregående teoretikernas. Eftersom det hans fem 

kapitel om folksagan behandlar är så omfångsrikt finns det delar i samtliga som är aktuella i 

järtecknen. Järtecknen är endimensionella på så vis att det vardagliga och utomvärldsliga 

verkar existera på samma plan och de utomvärldsliga företeelser karaktärerna möter verkar 

vara integrerade i deras världsbild. 

De aspekter som framförs i det andra kapitlet om ytlighet och platthet återfinns även dessa 

i viss mån i samtliga järtecken. Karaktärerna saknar konkret koppling till tid och rum. Enbart 

”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” nämner överhuvudtaget ett faktiskt geografiskt land 

men mer specifikt än så blir det inte varför vi inte ser trollkvinnans geografiska anknytning 

som stark. Inget av järtecknen skildrar dess tid specifikt och det är omöjligt för läsaren att 

veta under hur lång tid järtecknen faktiskt utspelar sig. Vi får ingen djup inblick i någon 

karaktärs psyke och den enda som besitter vad man kan hävda är intelligens (baserat på 

Lüthis uppfattning) är trollkvinnan eftersom hon själv tänker ut ett sätt att undgå sitt straff.  

När det gäller den abstrakta stilen präglas inte något järtecken av de visuellt starka färger 

och kontraster som återfinns i folksagan. Vissa mineral- eller metalltermer återfinns dock i 

”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan” och ”Baktalaren straffad” och de fyra järtecknens 

knappt existerande miljö- och utseendebeskrivningar minskar deras realism. I tre av 

järtecknen – ”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan”, ”Den förvandlade kapunen” och 

”Baktalaren straffad” – förekommer förvandlingar av olika slag. Förvandlingarna verkar alla 

ha sin källa i det helvetiska och är i de två första av djurisk karaktär vilket vi tror är en 

medveten distans till det mänskliga. Kapitlet om Isolering och allförbundenhet var minst 

giltigt för järtecknen eftersom ingen karaktär beger sig ut på något äventyr. Alla Järtecken har 

drag som liknar folksagans sublimering och världsuppfyldhet men eftersom de inte är faktiska 

folksagor är det inte helt aktuellt för något av dem. 

En skillnad intressant att notera till följd av den delade tematiken rör ”Verbum caro” och 

”Trollkonans kropp tagen ur kyrkan”. Båda järtecken har trollkunniga huvudkaraktärer men 
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av olika kön. Vi vill hävda att karaktärernas könstillhörighet påverkar framställningen av dem 

vilket förmodligen går tillbaka till texternas kulturella omgivning.  Trollkarlen är en hjälte 

medan trollkvinnan förtjänar att hamna i helvetet till följd av sin trolldom.  

Järtecknens historiska kontext påverkar både deras innehåll och struktur. Samtliga 

järtecken har ett budskap och en sensmoral som hör hemma i den medeltida katolska världen. 

I bakgrunden nämns det att religiös prosatext från den här tiden ofta hade som syfte att 

framställa bra och dåliga föredömen vilket vi ser exempel på i järtecknen. I ”Verbum Caro” 

påvisas hur Guds ord kan fördriva ondska och att det därmed är bra att vara trogen Gud. I de 

tre andra järtecknen påvisas hur ett orent levene där man inte följer Guds bud resulterar i 

straff. Det har framgått att mirakulösa element i medeltida germansk och latinsk litteratur 

stimulerade den religiösa tron. De helvetiska repressalierna och den kraft Guds ord har tror vi 

kan ha stimulerat tro. Angenendt menade att några av de främsta motiven i berättelser om 

mirakel är straff och återuppståndelse vilket vi kan se i de fyra järtecknen där bestraffning 

präglar de tre senare och återuppståndelse finns med i hur både munken och trollkvinnan 

uttrycker sin klagan efter döden.  

Järtecknen är genomgående korta. Vi har nämnt att religiös prosa av detta slag kunde ha 

en populär ambition och därmed ville fungera i den muntliga kulturen. Detta förklarar 

rimligtvis järtecknens begränsade omfång, enkla händelseförlopp och få karaktärer. Det är 

nämligen lättare att återberätta en tämligen okonstlad berättelse än en lång och intrikat.  

Det finns alltså flera gemensamma drag som folksagan och den religiösa anekdoten delar 

och Järteckensboken är ett exempel på detta. Med hjälp av genreteori har vi kunnat se förbi 

den begränsande bilden av genrer som fasta klassificeringsfack och istället kunnat betrakta 

sagogenren som ett hjälpmedel för att förstå våra utvalda järtecken. När vi gjorde detta 

märkte vi vissa likheter med andra genrer såsom sägnen varför vi tror det hade varit lönsamt 

att göra en liknande undersökning med en sådan ingång.  

Vi tvingades begränsa denna uppsats och det finns som sagt fortfarande mycket utrymme 

för andra att fortsätta undersöka detta verk. Förutom att analysera järtecken kan till exempel 

hela Järteckensboken översättas till nusvenska så att fler får möjligheten att ta del av dess 

historiska och underhållande värden.  
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