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Sammandrag 

Detta arbete ämnar undersöka möjliga didaktiska användningsområden av fantasygenren utifrån ett 

relaterat fantasyelement: alver. Ett flertal tidsperioder undersöks därför för att sätta detta övernaturliga 

väsen i kontext: de fornnordiska, anglosaxiska, medelengelska, tidigt moderna skotska, viktorianska 

och moderna perioderna. För dessa perioder undersöks vidare disparata textkällor och narrativ i både 

folktro och skönlitteratur för att uppmärksamma olika representationer av alver genom tiderna. 

Genomgångar av akademisk forskning och kritiska läsningar av skönlitteratur utförs. Resultatet visar 

på skillnader både mellan och inom tidsåldrarna i både narrativ, teman och karakteristika; alver tycks 

vara ett ambivalent väsen som associeras med vithet, ljushet, godhet och skönhet, men som samtidigt 

kan vara ytterst farliga och kan skada människor om moraliska transgressioner sker från de senare. 

Deras roll tycks förändras beroende på vilket behov som finns i människornas samhälle; ibland står 

de som antagonister och ibland som välvilliga belönare. Detta arbete finner att eftersom alver har en 

lång och varierad tradition och existerar i skilda sfärer finns det goda möjligheter att arbeta utifrån 

kritiska didaktiska perspektiv med detta ämne i gymnasieskolan inom ett flertal ämnen och även 

ämnesöverskridande. 

 

 

Nyckelord: alver, didaktik, etymologi, fantasy, folkloristik, kritiska perspektiv, litteratur, språk  
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Förord 

Vad som började som en mindre litterär fördjupning höstterminen 2016 har nu utvecklats till ett 

fullskaligt examensarbete. Det har varit en lång, konstig och fantastisk väg som har vandrats för att 

nå fram till detta mål. Vid perioder har jag börjat närma mig en förståelse för det Charles Darwin 

uttryckte om rankfotingar när han skrev till sin kusin att ”I hate a Barnacle as no man ever did before, 

not even a Sailor in a slow-sailing ship”. Fast för min del har det istället varit alver som har stått till 

min förtret – ett mer svårgripet och mindre verkligt väsen än Darwins rankfotingar. I slutändan har vi 

ändock försonats och detta halvår har visat sig vara en av de mest nöjsamma perioderna i mitt liv. 

Jag vill även tacka ett antal personer. Till att börja med ett stort tack till Gerður Halldóra 

Sigurðardóttir för tips på användbara vetenskapliga artiklar. För hjälp med korrekturläsning står jag i 

stor tacksamhetsskuld till Fredrik Johansson och Simon Odenryd. Större och mindre fadäser och 

besynnerligheter har strukits över med er hjälp. Om något kvarstår ligger naturligtvis detta helt hos 

mig. Tack även till Matilda Brunstedt och Mathias Johansson för att ni tog er tid att läsa mitt arbete 

medan det utvecklades. Ett tack måste också riktas till mina kollegor och lärarna på högskolan. Det 

har nu gått fem långa år sedan jag började mina studier, men i ert sällskap har det varit fem ytterst 

gemytliga år. Dessutom ett stort tack till Fredrika Wolff, som under de här fem åren har stått ut med 

min vurm för språk och litteratur och det senaste halvåret med mitt orerande om alver; jag vet inte 

vad jag skulle göra utan dig. 

Sist men inte minst måste det största tacket riktas till min handledare Britt Johanne Farstad utan 

vars vägledning och uppmuntran detta arbete aldrig nått lika långt. Tack för den här terminen och tack 

för alla dessa år. 

 

Christoffer Levin 

22 maj 2017, Gävle 
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1 Inledning 

Titeln på detta examensarbete, ”Från ett ord till en värld”, är en anspelning på den ledsagande 

princip som har styrt denna uppsats tillkomst och utveckling. Jag har en personlig och djup 

fascination för ord, deras betydelse och deras härkomst. Det vill säga för etymologi, studiet av 

ords ursprung och hur de har förändrats genom historien – eller mer poetiskt, ”roots and 

beginnings”, för att applicera J.R.R. Tolkien i ett nytt sammanhang.1 Ett ord som börjar i en 

svensk, vardaglig miljö, till exempel röd, ger oss en möjlighet att till sist hamna på den pontisk-

kaspiska stäppen för kanske 5000 år sedan. Ordet lät förvisso annorlunda, *h1reudh-,2 men 

behöll fortfarande sin essentiella innebörd. Detta är inte enbart av purt lingvistiskt intresse, då 

det vid kombination med studiet av historia, arkeologi, antropologi och andra relevanta fält ger 

oss en ökad precision och förståelse för den kontext som ordet användes i. Etymologi blir ett 

av de många verktyg som kan hjälpa oss att förstå kulturer som för länge sedan försvunnit. Med 

hjälp av detta kan man börja bygga sig en uppfattning om den värld som folk i gångna tider 

levde i och hur de i sin tur förstod sin värld. I en så enkel sak som vårt ord röd kan man 

undersöka ordets samtida och bevarade kognater (släktord), samt dess historiska och utdöda 

kognater och från det söka mönster i ordets utveckling som indikerar dess ursprungliga 

innebörd och relevans. Från ett ord kan man börja bygga en värld. 

Det är följaktligen detta personliga intresse kombinerat med det akademiska fält som jag 

har vigt mest tid åt, litteratur, som har lett till detta examensarbete. Som undertiteln anspelar på 

handlar detta arbete om alver i klassrummet, eller, hur man kan arbeta didaktiskt med fantasy 

och fantasyelement med sina elever. Fantasy ses typiskt som lägre kultur och behandlas därför 

ytterst varierande både i och utanför klassrummet. På den negativa skalan anses det vara allt 

från infantilt till eskapistiskt. Därför är jag intresserad av att undersöka hur denna genre kan 

bidra till undervisningen på ett flertal mångsidiga vis. Av anledningar som utvecklas djupare i 

de följande kapitlen har jag valt att fokusera på ordet alv, med många av dess kognater, i en 

historisk och samtida kontext, för att spåra hur bilden av detta övernaturliga väsen har sett ut i 

folktro och litteratur genom historien fram till idag. Vilket är vad den sista delen av undertiteln 

åsyftar till: etymologi, folktro och fiktion. Detta är inte enbart ett litterärt studium som fokuserar 

på alver i vissa skönlitterära verk. Det är även ett didaktiskt arbete som tar hänsyn till hur man 

kan arbeta med detta koncept i en skolmiljö – primärt för gymnasienivå, men förhoppningsvis 

är resultaten översättningsbara för tidigare skolår. Det här är en litteraturdidaktisk undersökning 

av alver som ett specifikt koncept inom genrerna fantasy och folktro och även i en vidare 

bemärkelse inom litteratur och text generellt som samtidigt berör vissa språkdidaktiska element; 

allt av relevans för språk- och litteraturämnena på gymnasiet. 

2 Bakgrund 

Dispositionen för detta arbete är som följer. För att ge en god bakgrund till detta ämne och hur 

flertalet disparata subjekt knyts ihop inleds arbetet med detta bakgrundskapitel. Här utvecklas 

de principer som har varit styrande för detta arbetes tillkomst. Syfte (2.1), frågeställningar (2.2) 

och metod och material (2.3) ges utrymme här. Dessutom ges en bakgrund i de relevanta 

läroplanerna och styrdokument som en lärare på gymnasienivå har att rätta sig efter. Detta för 

att placera det här arbetet i en lämplig kontext som är betydelsefull för gymnasiets diverse 

kurser (2.4). Vidare diskuteras även de litteraturdidaktiska aspekter som informerar 
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diskussionen i kapitel 5 samt de kritiska överväganden som har gjorts för hela detta arbete (2.5). 

Dessutom behandlas folkloristiska aspekter i ett separat avsnitt för att markera de 

avgränsningar, problem och kritiska hänseenden som har varit nödvändiga att ha i åtanke för 

analyskapitlet (2.6). Därefter följer analysen i kapitel 3. Inledningsvis undersöks ordet alvs 

definition och etymologi (3.1.1). Därefter behandlas akademisk forskning rörande tre olika 

tidsperioder: fornnordisk (3.1.2.1), anglosaxisk (3.1.2.2) och tidigt modern skotsk period 

(3.1.2.3). Vidare i analyskapitlet tolkas sedan en rad skönlitterära verk från diverse tidsperioder: 

den anglosaxiska (3.2.1), medelengelska (3.2.2), viktorianska (3.2.3) och moderna perioden 

(3.2.4). I resultatet i kapitel 4 sammanförs sedan de huvudsakliga upptäckter som har gjorts i 

analysen. I kapitel 5 fullbordas arbetet med en diskussion där resultatet behandlas i relation till 

den bredare didaktiska kontexten vilket till sist summeras, återknyts till arbetets frågeställningar 

och avslutas i kapitel 6. 

2.1 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är trefaldig. Dels är syftet att undersöka alvernas ursprung 

som mytologisk varelse, vad man vet om de tidigaste attesterade källorna, vilken roll eller vilka 

roller de verkar ha fyllt i folktro och så vidare (i den mån det går att besvara sådana frågor). 

Detta görs för att bygga upp den bakgrundskunskap som är nödvändig för att använda detta 

område som en del av undervisningen i skolan. Det andra syftet ämnar undersöka alver i 

skönlitterära traditioner från olika kulturer och tidsperioder; denna undersökning förankras 

dessutom i det material som behandlades för det första syftet i ett jämförande ändamål. Det 

tredje och allmänt övergripande syftet för detta arbete är att bidra med ytterligare argumentation 

för att legitimera användningen av fantasygenren som ett redskap i undervisningen.  

2.2 Frågeställning 

De frågeställningar som detta arbete söker att ge svar på är följande: 

• Hur har traditionerna rörande det mytologiska väsendet alver sett ut under vissa 

perioder separerade av både tid och rum? 

• Hur kan man som lärare använda sig av fantasygenren i sin undervisning? Specifikt, 

hur kan man använda sig av en ingång i fantasygenren, i det här fallet alver, för att 

arbeta med bredare perspektiv (exempelvis litteratur, litteraturhistoria, språkhistoria, 

språkdidaktik, historia och så vidare)? 

2.3 Metod och material 

Det här är ett kvalitativt arbete som söker att ge översiktliga svar på ett ämne som sträcker sig 

över många tidsperioder. Därför har ett relativt stort urval av litteratur gjorts. I den första hälften 

av analyskapitlet undersöks en del av den akademiska forskningen rörande tre tidsperioder 

närmare. Dessa tidsperioder är avgränsade till den fornnordiska, den anglosaxiska och den tidigt 

moderna skotska perioden. I den andra hälften av analysen utförs läsningar och tolkningar av 

skönlitteratur. Materialet för detta avsnitt förhåller sig i huvudsak till den medelengelska 

perioden, den viktorianska eran och till sist den moderna periodens fantasy, men inledningsvis 

undersöks ett verk från den anglosaxiska perioden. 

Vidare har detta urval av material som specifikt berör alver från olika historiska perioder 

och av olika texttyper gjorts för att komplettera varandra, både kronologiskt och akademiskt. 

Kronologiskt kan man i attesterade källor följa alver genom tidsperioderna från den 



 

3 

 

fornnordiska till den anglosaxiska, vidare till den medelengelska, till den tidigt moderna skotska 

perioden och sedan till den viktorianska eran för att till sist anlända i den moderna perioden. 

För den akademiska kompletteringen undersöks inledningsvis den tidigare forskningen för att 

ge en indikation på vilka trender som går att utröna. När sedan läsningarna av skönlitteraturen 

utförs i den andra hälften av analysen ger den tidigare forskningen en bakgrund att ta stöd i och 

på så sätt informerar den de möjliga tolkningarna av skönlitteraturen. 

Urvalet av material som i huvudsak behandlar de folkloristiska områdena har i stor 

utsträckning gjorts baserat på det som diskuteras i avsnitt 2.6. Det ligger ett större fokus på 

revisionistiska och kritiska akademiker som ifrågasätter det tidigare insamlade materialet och 

utvärderar det i ett nytt icke-nationalistiskt perspektiv. De avsnitt i analysen som behandlar 

tidigare forskning och akademiska arbeten har i stort sett tagit avstamp från det arbete som 

Alaric Hall har gjort rörande alver under ett flertal tidsperioder. I huvudsak har hans Elves in 

Anglo-Saxon England3 varit till störst nytta, men även ett flertal av hans artiklar har varit 

upplysande för ämnet.4 Utöver detta har ett flertal andra akademiker varit till hjälp, bland annat 

Ármann Jakobsson och T.A. Shippey har varit av stort gagn. Till sist har en del äldre 

fornnordiska och anglosaxiska källor i översättning varit föremål för undersökning i avsnittet 

om tidigare forskning, däribland Thomas Oswald Cockaynes Leechdoms, Wortcunning, and 

Starcraft of Early England Volume 2 och 3,5 vilka innehåller översättningar av ett flertal viktiga 

anglosaxiska medicinska texter, bland annat Bald’s Leechbook och Lacnunga.6 Vidare har Andy 

Orchards översättning av The Elder Edda7 och Anthony Faulkes översättning av Snorri 

Sturlusons Edda8 varit användbara. 

För den skönlitterära delen har det huvudsakliga materialet varit som följer: Anglosaxiska 

texter: ett flertal översättningar av Beowulf.9 Den medelengelska perioden: Sir Orfeo,10 Sir 

Launfal,11 Sir Gawain and the Green Knight,12 The Wedding of Sir Gawain and Dame 

Ragnelle13 och “The Wife of Bath’s Tale” i The Canterbury Tales.14 Den viktorianska eran: 

“The Sleeping Beauty in the Wood”,15 “Cinderella; or, The Little Glass Slipper”16 och “Beauty 

and the Beast”17 i The Blue Fairy Book, “Jack and the Beanstalk”18 i The Red Fairy Book och 

“The Enchanted Ring”19 i The Green Fairy Book. Modern fantasy: “The Smith of Wootton 

Major”20 i Tales from the Perilous Realm, samt Harry Potter and the Chamber of Secrets21 och 

Harry Potter and the Goblet of Fire.22 

Av nödvändighet har många tidsperioder och andra kulturella traditioner åsidosatts, men en 

generell röd tråd går ändå att spåra i detta urval. Det är därför viktigt att hela tiden ha i åtanke 

att det urval av litteratur som har gjorts för detta arbete på intet sätt är uttömmande och därför 

inte kan sägas vara totalt representativt för alver som ett mytologiskt och litterärt fenomen. Det 

bästa ett sådant här arbete kan hoppas att åstadkomma är att ge första indikationer som sedan 

leder vidare till djupare undersökningar. Exempelvis har för detta arbete flertalet tidsperioder 

och litterära författarskap och strömningar åsidosatts. Inga källor som behandlar de diminutiva 

alverna, även kallade feer eller älvor, som är små, har vingar och oftast är associerade med 

blommor och vegetation har här utforskats. Samtidigt som de äldre källorna på grund av sin 

relativa fåtalighet gör det mer komplicerat att forma en eller flera enhetliga bilder av vad alver 

har varit för något och vilka roller de fyllt innebär det även att det är lättare att skapa sig en 

helhetsbild över materialet. Antalet källor växer nästan exponentiellt genom tidsperioderna och 

det blir sedermera allt mer komplicerat att istället bilda sig en helhetsbild samtidigt som 

traditionerna om vad alver är fortsätter att divergera. Bara Langs insamlade fairy-stories är för 
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omfattande för att utforskas i sin helhet för denna typ av arbete. För den moderna perioden är 

materialet nästan oöverskådligt. 

2.4 Gymnasieskolans styrdokument 

När det gäller skolans generella värdegrund och dess uppgift står det att läsa i Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (hädanefter Gy 2011) 

att förtrogenhet med ”Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 

undervisningen i många av skolans ämnen” och även att skolan ska ”bidra till att elever får en 

identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det 

europeiska och ytterst det globala”.23 Vidare ska även eleverna ”träna sig att tänka kritiskt, att 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar 

sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta”.24 Gymnasieskolans övergripande mål 

och riktlinjer repeterar en del av detta och innefattar bland annat att eleverna ”kan söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje”. De ska dessutom få möjlighet att utveckla ”kunskaper om och insikt i centrala delar av 

det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet”. Under utbildningen ska eleverna även 

utveckla ”förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor”. De ska även få 

”kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur 

svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv”.25 Det är även lärarens ansvar att 

”tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på 

och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas”.26 

Eftersom detta arbete i huvudsak behandlar skönlitteratur, olika former av narrativ och 

texter, det vill säga områden som mest lämpar sig för språk- och litteraturämnen, har de 

gymnasiegemensamma ämnena svenska och engelska valts som primärt fokus för detta avsnitt. 

Ämnet svenskas syfte är bland annat att eleverna ska få möjlighet att utveckla ”sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra 

typer av texter” och att de ”ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som 

det allmänmänskliga i tid och rum”. Eleverna ska även lära sig ”att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter” som ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” samtidigt som det även ”ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv”. Dessutom, när det gäller språket mer specifikt ska 

eleverna få lära sig ”om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung” samt ges 

”möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation”. Eleverna ska även få lära sig 

”hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor”. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får ”möta olika typer av skönlitteratur och andra 

typer av texter” samt får ”sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 

utbildningen”.27 

För engelskämnet menar Gy 2011 att kunskaper i engelska kan ”ge nya perspektiv på 

omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva”. Vidare 

är även ämnets syften att ”eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper” och de ska ”ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används”. Dessutom ska undervisningen 

”stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur” och utveckla deras språkliga 
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”medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen”. Eleverna 

ska ”få möta talad och skriven engelska av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter och kunskaper”. Eleverna ska även här få lära sig ett kritiskt förhållningssätt och 

utveckla en ”förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika 

källor för information, kunskaper och upplevelser”.28 

Det material som kort har presenterats här återupptas för diskussion i kapitel 5. I nästa 

avsnitt placeras en del av det material som har redogjorts för här i en litteraturdidaktisk kontext, 

samtidigt som det litteraturdidaktiska utvecklas inför diskussionen. 

2.5 Litteraturdidaktik 

Varför och hur kan man läsa fantasy i skolan? Varför överhuvudtaget läsa skönlitteratur i 

skolan? Argumentationen för att läsa skönlitteratur har allt som oftast kretsat kring någon form 

av ideologi där litteraturen har setts som något gott, eller något som bidrar till något gott. Från 

att forma eleverna till ”fosterländskt sinnade medborgare” under 1800-talet till den moderna 

tidens syn att läsning gör ”eleverna empatiska, toleranta och demokratiska”.29 Det sistnämnda 

ser man fortfarande i Gy 2011s formulering som citerades ovan: ”att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter” som ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.30 Men vad i litteraturen är det som gör eleverna 

till goda personer? Har all litteratur den verkan eller är det bara god litteratur som påverkar på 

det sättet? Vem gör i så fall den selektionen? Men framför allt, vad är god litteratur? Det är 

bland annat dessa frågor som Magnus Persson har utmanat när han granskat myten om den goda 

boken.31 Han menar att det fortfarande finns vissa inslag av nationalistiskt fostrande i 

läroplanerna när det handlar om skönlitteraturens användningsområden, eller åtminstone ett 

fokus på nationalitet och västerländskhet. För att illustrera detta jämförs svenskämnet med 

svenska som andraspråk. Persson anländer till slutsatsen att de som läser svenskämnet, de som 

redan har svenska som modersmål, enligt läroplanen ”skall lära sig förstå värdet av kulturell 

mångfald” medan de som läser svenska som andraspråk skall ”lära sig förstå svensk kultur och 

svensk värdegrund” genom skönlitteraturen.32 Persson påpekar dock även att detta inte är det 

enda som belyses som litteraturens syfte i dessa två ämnen, utan det finns även ett frekvent 

fokus på mångkultur i styrdokumenten.33 Dessutom finns det fler nämnda anledningar i dessa 

dokument för varför eleverna skall läsa litteratur, vilket Persson summerar som att: 

Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker 

såväl den personliga som den kulturella identiteten. Litteraturläsning främjar 

goda läsvanor. Att läsa litteratur motverkar odemokratiska värderingar och gör 

läsaren empatisk och tolerant. Litteraturstudierna ger kunskaper om litteratur, 

litteraturhistoria och litterär terminologi; kunskaper som gör eleven till en bättre 

läsare.34 

Men Persson finner dessa påståenden problematiska eftersom de i stort sett lämnas odefinierade 

och för att dessa postulat om litteraturens verkan närmast verkar uppfattas ske automatiskt när 

en elev läser litteratur.35 Men det som kanske är mest slående med synen på litteratur i 

styrdokumenten är att det tycks saknas någon form av formulering som belyser att 

skönlitteraturen ska läsas kritiskt. För alla andra former av texter och medier finns detta synsätt, 

men inte för litteraturen.36 
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Persson verkar i huvudsak ha sett på de styrdokument som fanns innan Gy 2011 och berör 

bara kort de senaste läroplanerna, men även om man undersöker de nuvarande kursplanerna i 

svenska står det att finna: ”4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 

texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”; ”5. Kunskaper om centrala 

svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa 

i ett sammanhang”; ”6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 

skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier”; ”7. Förmåga att läsa, arbeta med 

och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som 

män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”.37 Tre punkter, 5, 6 och 7, berör 

vad elever ska ges för förutsättningar att utvecklas i när det gäller skönlitteratur, men ingen av 

dessa behandlar kritiska ingångar. Bara i punkt 4 står det att finna att eleverna kritiskt ska 

granska texter. En generös tolkning inkluderar skönlitteratur, men det är ofrånkomligt att de står 

separerade, eller att frasen ”kritiskt granska” inte används i symbios med skönlitteraturen. Inte 

heller i det centrala innehållet eller kunskapskraven för Svenska 1, 2 eller 3 står det att finna att 

eleverna ska använda skönlitteraturen på ett kritiskt sätt.38 Perssons hypotes gällande detta är 

att det tycks finnas en inneboende och oreflekterad tanke att eftersom litteraturen är god blir 

man själv en god människa genom att läsa den.39 I en parafras av Martha Nussbaum lyfter 

Persson fram ”att litteraturläsningens mål inte bör vara att skapa goda svenskar utan kritiskt 

tänkande världsmedborgare”.40 Att läsa skönlitteratur bör inte vara någon form av moralisk 

fostran som ska göra individen till en ”god” person per automatik, utan bör istället tjäna ett 

syfte som medel och metod för att lära ut kritisk läsning och kritiskt tänkande. Med det i åtanke 

måste nästa del av det här avsnittet behandla den lika problematiska ”goda kulturen”. 

Det är ofrånkomligt i ett arbete som behandlar litterära genrer och verk som klassiskt har 

setts som lägre kultur, som fantasy, att inte diskutera den litterära kanon. När man diskuterar 

den litterära kanon är det dessutom ofrånkomligt att inte beröra Harold Bloom. Men först, vad 

är en kanon, specifikt en litterär sådan och hur är det relevant för läraryrket och undervisningen? 

Nationalencyklopedin menar att en kanon är: 

regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande […] Under 

senantiken upprättades listor över mönstergilla författare eller verk, som borde 

studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt skapande. Ur detta bruk har en 

andra modern litteraturvetenskaplig betydelse av ordet uppkommit, nämligen det 

urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, 

hålls aktuella genom nyutgåvor osv. Detta urval beror av tidens värderingar och 

antas prägla nya generationers normer och litterära uppfattning.41 

En litterär kanon är enligt denna definition en väletablerad samling av verk som av tradition har 

varit den röda tråden som genomsyrat undervisningen, oftast med syfte att vara normerande. 

Det är inte svårt att föreställa sig hur denna röda tråd uppstod, även efter att man har skalat bort 

de sedvanliga argumenten som god moral, fostrande och så vidare. Lärare stod inför samma 

problem som vi nu blivande lärare står inför när vi frågar oss “vad ska jag lära ut för litteratur?” 

Svaret tycks allt som oftast vara att ta något som man redan är bekväm med, det vill säga det 

som man själv har blivit skolad i. Blooms västerländska kanon är därför farligt nära att vara, 

kanske till och med är, tautologisk: det är en stark litterär tradition för att det har lärts ut som 

en stark litterär tradition. Debatten runt kanon är dessutom av nöd dikotomisk: vad är kanon 

mot vad är inte kanon. Bloom själv illustrerar detta med vad som verkar vara en avsaknad av 
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självinsikt när han skriver att “[t]he idea that you benefit the insulted and injured by reading 

someone of their own origins rather than reading Shakespeare is one of the oddest illusions ever 

promoted by or in our schools”.42 Det är här det dikotomiska “antingen eller” när det gäller 

läsning blir problematisk. Bloom har sannolikt rätt i att det är tveksamt huruvida det gynnar 

“the insulted and injured” bara för att man läser litteratur som har sitt ursprung från deras kultur. 

Persson har visat övertygande att konceptet med “den goda boken” är utan någon egentlig säker 

argumentationsgrund43 och även Bloom själv yrkar på att litteratur inte gör oss till bättre 

medborgare.44 Det handlar dock inte om att Shakespeare bör glömmas bort, utan om att andra 

författarskap bör inkluderas. Det vill säga, inte “antingen eller” utan “både och”: Shakespeare 

och Achebe, Milton och Tan eller varför inte Chaucer och Rowling? De två sistnämnda är båda 

författare som använts för detta arbete och som värderas kraftigt olika av Bloom.45 Det mest 

legitima i Blooms argumentation för den litterära kanon han propagerar för46 är problemet med 

de tidsbegränsningar som lärare har.47 Föga förvånande finns det nu för tiden fler skönlitterära 

verk än det är möjligt att läsa. Det handlar inte om att göra ett urval som är baserat på vad som 

är god litteratur i den klassiska och numer utdaterade bemärkelsen, utan om hur man kan 

använda litteraturen för ett kritiskt syfte. I det avseendet har Bloom helt rätt då även han menar 

att det handlar om att läsa djupt och kritiskt.48 Var meningarna divergerar är vad det är för något 

som man ska läsa. 

Om man skalar ner de motstridigheter som finns mellan klassicisterna som yrkar på den 

väletablerade västerländska kanon och de grupper som söker att föra in nya synsätt på både 

gammal och ny litteratur tycks hela problematiken ligga mellan det som Tomas Englund, 

baserat på tidigare argumentation, kategoriserar som essentialism kontra progressivism.49 

Utifrån Englund är det möjligt att se hur (i sina extremer) den konservativa essentialismen är 

ute efter att bevara det kulturella arv som har etablerats utan att tillföra några överväldigande 

förändringar till det, medan den liberala progressivismen snarare är ute efter att ersätta det som 

etablerats som kanon. Men att bevara eller ersätta för bevarandet eller ersättandets skull är också 

problematiskt, liksom alla andra extremistiska ståndpunkter. Sådana aktioner måste genomföras 

med ett kritiskt förhållningssätt och vara grundat i sund argumentation. Det är på en sådan 

argumentationsgrund som detta arbete söker att vara bidragande. 

För att återknyta denna genomgång till ämnet har ju frågan som varit återkommande hittills 

varit varför man ska och hur man kan läsa fantasy i skolan? Helene Ehriander menar på att det 

är av nytta att vara bekant med fantasy eftersom det ofta är där barn och ungdomar befinner sig, 

det vill säga var deras redan existerande intressen eller kännedom ligger; samtidigt är det av 

intresse att studera dessa former av litteratur utifrån olika teoribildningar.50 I antologin Ett 

trollspö på katedern: Att arbeta med fantasy i skolan där Ehriander och Maria Nilson är 

redaktörer, finns det ett brett urval av kapitel som behandlar olika ingångssätt för att använda 

fantasy med sina elever.51 Johan Sandberg McGuinne lyfter bland annat ämnen som 

diskriminering och rasism i Harry Potter-böckerna, ämnen som ger otaliga uppslag och 

möjligheter att arbeta med i klassrummet.52 Inom samma ämnesområde befinner sig Maria 

Nilson som i sitt kapitel diskuterar genus och normöverskridande i fantasy, 53 även det ett ämne 

som inte tycks problematiskt att förankra i de styrdokument en lärare har att rätta sig efter. I 

antologin förekommer även mer pragmatiska lektionsplaneringar, som Lisa Andersson och 

Anneli Stenbergs läs- och skrivprojekt om fantasy och medeltiden som de utförde med en 

åttondeklass på högstadiet.54 Eller Pamela Sjödahls temaarbete med fantasy och Harry Potter i 
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svenskundervisningen på högstadiet, som bland annat hade som syfte att stimulera till läsning, 

vilket såg goda resultat.55 

När det gäller historieämnet ställer sig Eva Queckfeldt frågorna huruvida man kan nyttja 

sig av historiska romaner i undervisningen för att bereda historiemedvetenhet, om det är möjligt 

att lära sig om historien genom att läsa en historisk roman, samt vilken kunskap man kan få om 

det historievetenskapliga hantverket genom att läsa skönlitteratur?56 Efter en genomgång av 

diverse verk och deras meriter för ämnet och frågorna anländer hon till slutsatsen att det finns 

positiva möjligheter att använda historiska romaner i undervisningen, samtidigt som hon är 

något reserverad. Hon menar bland annat att det kan ge en god första indikation på vad det 

historievetenskapliga hantverket handlar om samtidigt som det kan skapa ett historiskt 

medvetande; att göra det förflutna mer gripbart och relaterat till nuet. Hennes reservationer 

ligger i till vilken grad de historiska romanerna är brukbara. Medan de kan vara en bidragande 

del till historieundervisningen bör de inte vara ersättande.57 Till viss del påminner detta om det 

Ehriander menar med att man måste börja där de studerande kan relatera till ämnet. Queckfeldt 

åsidosätter dock med all rätt fantasy för sin undersökning. Hon motiverar det med att romanerna 

för hennes syfte behöver vara historiskt autentiska. Fantasy, som tenderar att innehålla element 

som påminner om historiska tider, är dock inte autentiska i den bemärkelsen.58 Men vad som är 

av intresse för detta arbete är att delvis utvidga detta argument och undersöka element i fantasy 

som har historiska föregångare. Det vill säga att låta fantasy vara en ingång som förankrar 

undervisningen i den reella historien, specifikt språk- och litteraturhistorien. Huruvida detta kan 

nyttjas för historieämnet, som enbart lämnas perifert i fortsättningen av detta arbete, eller om 

det används under språk- och litteraturämnena utforskas dock mer i diskussionen i kapitel 5. 

För att summera det som har behandlats i detta avsnitt och sammanföra det till ett 

sammanhängande argument bör den ursprungliga frågan återigen lyftas: varför och hur kan man 

läsa fantasy i skolan? I föregående avsnitt som behandlade skolans styrdokument stod det klart 

att ett av de mest framträdande och återkommande fenomen att te sig till i lärarrollen är vikten 

av det kritiska förhållningssättet. Även i detta avsnitt har detta förhållningssätt varit ett 

återkommande tema. Perssons utmanande av myten om den goda litteraturen gör gällande att 

tidigare och nuvarande traditioner okritiskt har sett och ser litteraturen som något med ett 

inneboende gott, något som i sin tur automatiskt gör läsaren till en god person. Denna okritiska 

attityd bör enligt Persson ersättas med ett rationellt och kritiskt förhållningssätt. I ljuset av detta 

problematiseras även den västerländska kanon, med Bloom som en av dess tydligaste 

förespråkare. Att utmana kanon är inte att ersätta kanon, det är istället att komplettera och 

utvidga världsbilder. Samtidigt måste även ett sådant utmanande vara granskande, värderande 

och analyserande för att inte falla i att faktiskt bli ett okritiskt ersättande av kanon. Bakom varje 

litteraturval måste det finnas en sund och kritisk argumentation för varför just detta val har 

gjorts. En rad exempel av kritiska arbets- och förhållningssätt står att finna i Ehriander och 

Nilsons antologi, vilket visar att det är möjligt att arbeta på detta sätt med fantasy i skolan. 

Samtidigt måste det alltid problematiseras och där är Queckfeldts argumentation om nyttan av 

skönlitteratur i historieämnet till hjälp. Om fantasy behandlas på ett kritiskt sätt för att tjäna ett 

större syfte och assisterar i att kontextualisera en situation, tematik, litterär egenskap eller vad 

det nu må vara för eleverna är det brukligt att begagna sig av denna genre i skolan. Detta är vad 

resten av arbetet söker att belysa. I detta spår behandlar därför nästa avsnitt de kritiska 
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överväganden som har gjorts gällande det material som berör folkloristik och några av de 

avgränsningar som har nödgats i material och utsträckning. 

2.6 Folkloristik, kritiska överväganden och avgränsningar 

Detta avsnitt behandlar de kritiska överväganden som har fordrats när det gäller alver i ett flertal 

områden. Därför diskuteras här folkloristik och nationalistisk bias samt nöden av ett kritiskt 

förhållningssätt i undersökandet av sådana områden. Fokus ligger naturligtvis specifikt på alver 

i olika kulturer, men det är även nödvändigt att vara granskande när man behandlar andra väsen, 

narrativ och tidigare källor. De irländska áes sídhe59 berörs i relation till denna nationalistiska 

bias. Vidare så behandlas också problematiken med att sammanföra alver som en enhetlig 

tradition, oavsett geografisk eller tidsmässig placering. Till sist berörs kort de avgränsningar i 

tidsperioder och traditioner som har varit nödvändiga att göra för detta arbete.  

Många moderna folklorister och akademiker i angränsande fält uppmärksammar den bias 

som finns i det insamlade materialet rörande många äldre traditioner.60 När det handlar om olika 

kulturers alver kan man till exempel se hur denna bias har påverkat det keltiska61 

kunskapsstoffet. Hall menar till exempel att det finns mycket mer material insamlat från de 

områden som klassiskt har setts som keltiska, exempelvis irländska områden, än vad det finns 

i de typiskt engelska landsdelarna. Detta kan ses som ett försök från folkloristens sida att fostra 

en nationell identitet och gemensam historisk bakgrund för sin nation.62 Man kan se dessa 

nationalromantiska tendenser hos flera andra tidigare folklorister som genom sina arbeten 

skapade kombinationer av historiska och mytologiska gemensamma grunder för redan 

existerande nationer eller för nationer som till viss del fann sin grund i deras arbeten. 

Exempelvis Elias Lönnrot för Finland, N.F.S. Grundtvig för Danmark och Jacob Grimm för vad 

som skulle bli det tyska riket.63 

Denna nationalistiska bias verkar ha varit den huvudsakliga orsaken till varför det har 

uppstått en segregation mellan de medeltida irländska áes sídhe och de anglosaxiska ælfe när 

de egentligen har mycket mer gemensamt. Det finns skillnader, naturligtvis, men likheterna är 

ändå slående: båda verkar vara människoliknande övernaturliga väsen som bor i samhällen 

utanför det mänskliga samhället och de verkar bruka magi, ofta mot människor. Samtidigt finns 

det även andra paralleller som förekommer i folktro och berättelser hos de olika kulturerna på 

de brittiska öarna som är både separerade av geografi och tid, vilket belyser dessa traditioners 

långvarighet. Hall menar dock inte att det inte finns skillnader mellan dessa traditioner, men att 

de sannolikt enbart framträder i ett mer korrekt ljus genom nya och revisionistiska läsningar av 

den medeltida evidensen som har övergett den nationalromantiska periodens färgning.64 Han 

jämför till exempel det narrativ som presenterades av Elspeth Reoch år 1616 under de skotska 

häxrättegångarna med den irländska berättelsen Serglige Con Culainn som bevarats i ett 

manuskript från 1200- och 1300-talen och finner däri stora paralleller. Samtidigt finner han 

likartade fall i de anglosaxiska medicintexterna och Serglige Con Culainn.65 Spridningen tycks 

vara utbredd över hela de brittiska öarna. Man kan även se hur de keltiska och irländska 

influenserna har överlevt in i modern tid i mer direkt form. Dimitra Fimi har till exempel 

argumenterat övertygande för de många likheter som finns i både berättelser och karakteristika 

mellan de irländska áes sídhe och Tolkiens alver i Silmarillion, vilket skulle visa på dessa 

traditioners fortfarande starka genomslagskraft.66 
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De skotska häxrättegångarna och den anglosaxiska periodens medicinska texter diskuteras 

i större detalj nedan i analysen, men eftersom de keltiska influenserna har åsidosatts för detta 

arbetes syfte är det ändå värt att nämna detta här. Dels för att belysa den stora skala som man 

skulle kunna arbeta på men även för att visa vilka avgränsningar som faktiskt har gjorts. Vidare 

belyser denna korta genomgång några aspekter att ha i åtanke. Till att börja med finns det som 

sagt en bias i mycket av det insamlade materialet då detta utfördes genom linsen av den 

nationalromantiska perioden. Men detta är inte det enda problematiska med att arbeta med 

material av den här typen. Betänk till exempel den bias som Snorri Sturluson sannolikt hade 

som historiker med tanke på att han var kristen. Hans Edda är trots allt skriven från detta 

perspektiv och det är inte troligt att man då får en ofärgad historisk genomgång av fornnordisk 

folktro, utan snarare en fornnordisk folktro och hedendom som söktes att placeras in i den 

kristna traditionen. För att inte nämna att han skrev i en kontext som varit kristen i något 

århundrade och inte sett hedniska traditioner i förstahand på länge. Men problemen slutar inte 

där. Jakobsson menar att “however attractive, the time has come to resist reviewing information 

about álfar en masse and trying to impose generalizations on a tradition of a thousand years”.67 

Det har funnits tendenser att okritiskt sammanföra och generalisera olika traditioners alver för 

att kunna beskriva vad alver är för något. Detta gäller därför inte bara de fornnordiska álfar 

utan även de anglosaxiska ælfe, de medelengelska och senare perioders elves och fairies, de 

skotska elvis, svenska alver och alla de andra kulturer och traditioners olika former av dessa 

övernaturliga väsen. Dessutom måste man komma ihåg att inte bara göra denna separation 

mellan kulturer och geografiska placeringar, utan även betänka de historiska separationerna. 

Det skiljer många århundraden mellan den anglosaxiska periodens ælfe och modern engelskas 

elves och medan det fortfarande går att finna vissa likheter i dessa övernaturliga väsen måste 

man minnas att det är i helt olika kontexter som de befinner sig. 

Till sist måste det påpekas att det finns en rad andra traditioner som på ett eller annat sätt 

har haft influenser på de för det här arbetet utvalda tidsperiodernas alver. Bland annat de ovan 

nämnda irländska áes sídhe, men även exempelvis de franska genom anglonormandernas 

faerie.68 Men eftersom en avgränsning måste ske någonstans så är det detta urval som har gjorts. 

3 Analys 

3.1 Akademiska alver 

Detta avsnitt med underavsnitt söker att sätta alver i en historisk kontext genom att undersöka 

hur alver har figurerat i folktro under tre olika tidsperioder: den fornnordiska, den anglosaxiska 

och den tidigt moderna skotska perioden. Detta innebär att de källor som undersöks här inte 

enbart är av skönlitterär typ. En stor del av det material som har använts här är tidigare 

akademisk forskning rörande området. Till viss del behandlas även fornnordiska, anglosaxiska 

och tidigt modernt skotska källor i modern engelsk översättning. 

Men först utforskas den etymologiska bakgrunden för ordet alv. Detta för att dels placera 

det i en funktionsduglig lingvistisk och historisk position, samt med syfte att informera det 

övriga material som utforskas i hela detta kapitel. Till sist utförs detta för att bidra ytterligare 

till det didaktiska perspektivet, vilket diskuteras i kapitel 5 nedan. 
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3.1.1 Etymologi och definition 

Om man söker ett entydigt svar på ordet alvs historiska ursprung, dess etymologi, möter man 

snart ett flertal hinder. Enligt Norstedts etymologiska ordbok, som på uppslaget ”alv” ger en ”2 

alv se alf”,69 är en ”alf” ett ”övernaturligt väsen” från ”isländska alfr med samma betydelse; 

germanskt ord av oklart ursprung; jfr älva”.70 Hellquists numer klassiska Svensk etymologisk 

ordbok ger en något djupare ingång under uppslaget ”alf” och menar att det är ”ett lägre mytiskt 

väsen,”71 ungefär som ovan. Men det ges även ett flertal kognater, som 

[danska] alf litterärt lån från [isländska] (av samma slag som t. ex. as 1, gud, 

Frey, Hjalmar osv.) = [norska] alv, [anglosaxiska] ælf ([engelska] elf) samt, i 

betyd. ’mara, ond ande’, [medellågtyska], alf, [medelhögtyska], alp: jfr 

[medelhögtyska] Alberich o. [fornfranska] Alberon ([franska] Oberon), namn på 

en alvkonung; se f. ö. (det inhemska) älva. Bl. a. sammanställt med [lettiska] 

elpe, ande.72 

Hellquists etymologi ger även en kognat i sanskrits ṛbhú- (indoeuro. *l̥bhu-) med definitionen 

”konstfärdig, även som beteckning för mytiska väsen”,73 en alternativ etymologisk förklaring 

som inte är vida accepterad idag.74 

När det gäller den engelska formen elf, som är av relevans för detta arbetes avgränsning, 

ger Oxford English Dictionary Online förklaringen “[t]he name of a class of supernatural 

beings, in early Teutonic belief supposed to possess formidable magical powers, exercised 

variously for the benefit or the injury of mankind”.75 Dessutom ger OED Online en fördjupning 

i engelskans etymologi och menar att det härstammar från västsaxiskans *ylf (attesterad i 

pluralet ylfe), som är likvärdigt med merciska och kentiska *ęlf, samt northumbriska *ǣlf. OED 

Online ger även en indikation om dess urgermanska ursprung i formerna *alƀo-z och *alƀi-z,76 

vilket diskuteras mer nedan. Det huvudsakliga syftet här är att belysa den ambivalens som tycks 

vara inneboende hos alver. De sägs ha magiska krafter som de använde antingen för ”the benefit 

or the injury of mankind”. Vad innebär det? Är de goda eller är de onda? Vilka syften tjänar de 

i folktron? Vems syften tjänar de? Här är det värt att återigen påpeka Jakobssons uttalande om 

problematiken med tendensen att klumpa ihop flera traditioner som har förekommit i många 

kulturer över en mer än tusenårig period för att utifrån det försöka göra generella antaganden 

om alver som helhet.77 

Norstedts etymologiska ordbok menar att ordet är av osäkert germanskt ursprung och 

Hellquists Svensk etymologisk ordbok ger ingen närmare förklaring till detta förutom att lista 

ett flertal germanska kognater. OED Online är till viss del mer hjälpsam och ger en fördjupande 

etymologi för det engelska elf, presenterar en något mer djupgående definition av ordets 

betydelse samt pekar mot dess urgermanska ursprung, men utan att studera källmaterialet tycks 

fortfarande OED Onlines definition vara ambivalent. Innebär detta att det inte går att utröna 

något mer om ordets etymologi? Inte nödvändigtvis. 

Enligt Hall måste ordet ha sitt ursprung i den urgermanska form som nämndes ovan: */ɑlβi-

z/ (med varianten */ɑlβa-z/),78 en maskulin nominativ singular, som har kognater i latinets albus 

(vit), albanska elb (korn) och olika germanska ord för svan, till exempel fornengelska ylfetu. 

Dessa kognater bör ha utvecklats från sin ursprungliga form i det urindoeuropeiska */albh-/ som 

tycks betyda eller ha att göra med vithet – sannolikt var ordet från början i stil med ”den vite,”79 

en etymologisk förklaring som tycks ha stått sig sedan Jacob Grimms Deutsche Mythologie.80 
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*ɑlβiz är dock problematisk i sin definition, då denna form tycks ha att göra med både vithet, 

ljushet och godhet hos ett övernaturligt väsen. Men eftersom man bara finner vithet i dess 

kognater (latin albus, vit, albanska elb, korn som är väldigt ljusa i sin färg, nästan vita och 

germanska ord för svan, en vit fågel) problematiseras de övriga konnotationerna.81 Hall tycker 

sig ändå kunna göra en del iakttaganden baserat på hur ordet har använts i anglosaxiska 

personnamn. Han noterar att ælf- kan samlas ihop kategoriskt med ett flertal andra ord som har 

använts i personnamn och att dessa kan kategoriseras som ”övernaturliga väsen”. De ord som 

han listar är: ”ælf, god (’god’), ōs, ?regen (’gods’), ?rūn* (’otherworldly female’)”.82 Dessa ord 

stämmer väl överens med de ord som har använts av fornnordiska skalder i deras kenningar (ett 

slags poetiska metaforer eller omskrivningar inom fornnordisk vers; detta berörs mer i avsnitt 

3.1.2.1) för att symboliskt beskriva män. Av vikt just nu är att notera att orden i denna kategori 

som förekommer i både skaldernas diktning och i personnamn skiljer sig markant från en annan 

kategori med övernaturliga väsen: de monstruösa väsendena. Varken i skaldisk diktning som 

kenningar för män eller i personnamn finner man evidens för att ord associerade med 

monstruösa väsen har använts. Hall finner paralleller mellan fornnordiska och anglosaxiska 

källor, både i hur det användes och inte användes i diktning och i personnamn. Eftersom dessa 

ord har kognater i flera tidigare och samtida språk inom den germanska språkfamiljen och 

eftersom de kategoriskt tycks avvika från övernaturliga monstruösa väsen ser Hall denna 

användning av orden i personnamn som evidens för att specifikt ælf och även dess kognater har 

haft goda konnotationer.83 Detta tycks alltså ge en indikation på hur *ɑlβiz kan tolkas. 

Alv må vara ett ord som är svårt att härleda etymologiskt, men de ovanstående exemplen 

är övertygande. Något övrigt som är av intresse i tidigare nämnda definitioner är att man finner 

länkar till flertalet former med övernaturliga anspelningar. Det förekommer förklaringar som 

tycks peka mot relativt goda väsen som inte önskar människor något ont. Men samtidigt stöter 

man på relationer som ”mara” och ”ond ande”, som är svårt att tolka som något positivt. Det 

tycks finnas en problematisk dikotomi inneboende i ordets själva väsen. Men som utforskas i 

större detalj i följande avsnitt är dessa motsägande definitioner inte förvånande när man 

granskar de varierande och utvecklande traditioner som har haft alver i en form eller annan i 

sin folktro genom historien. 

3.1.2 Alver i folktro 

Förekomsten av alver i folktro under fornnordisk, anglosaxisk och tidigt modern skotsk tid har 

undersökts grundligt av Hall.84 Här återges den forskning som Hall har bidragit med rörande 

dessa perioder tillsammans med övrig forskning från andra akademiker som är relevant för 

respektive områden. 

Eftersom ordet alv har haft flera olika betydelser genom tiderna görs det i de följande 

avsnitten ett försök att konsekvent använda den för tidsperioden rådande stavningen eller en 

stavning som förekommer i majoritet. För fornnordisk tid gäller singular álfr eller plural álfar, 

för anglosaxisk tid singular ælf och plural ælfe85 och för tidigt modern skotsk tid används en 

rad variationer av elf och fairy. 

3.1.2.1 De fornnordiska skalderna och Eddorna 

Den tidigaste attesterade användningen av fornnordiska álfr förekommer någon gång under 

800-talet i den första kända skalden Brage Boddason den gamles (Bragi Boddason inn gamli) 
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poetiska verk Ragnarsdrápa86 där han använder frasen sóknar álfr (”álfr of attack”)87 om den 

legendariske kung Jǫrmunrekr, samt frasen raðaralfr (”álfr of the ship) om hjälten Hǫgni. 

Efterföljande texter som har nyttjat sig av álfr i någon form har alltid använt det som en kenning 

(som definierades ovan). Eftersom ordet alltid har använts på detta sätt har det (nästan) aldrig 

direkt applicerats på en varelse som man skulle kunna tolka som en álfr, det har alltid använts 

för att metaforiskt beskriva mänskliga karaktärer. Hall menar att det sätt som de tidiga skalderna 

brukade álfr på indikerar att ordet hade en slags mytologisk betydelse som låg tillräckligt nära 

människor, specifikt män, för att man skulle kunna nyttja detta i kenningar och på så sätt 

beskriva deras egenskaper. Hall finner ytterligare stöd för att tidiga idéer om álfr sannolikt var 

associerade med män i det faktum att fornnordiska singular álfr enbart tycks ha använts om 

män i skaldernas diktning, men att plural álfar möjligtvis kan ha använts om både män och 

kvinnor. Han drar parallellen mellan hur andra övernaturliga väsen beskrevs: æsir,88 plural, 

kunde användas för att beskriva manliga gudar (áss, singular) och även ibland kvinnliga gudar 

(ásynjur). Àss användes dock aldrig om kvinnliga gudar. Hall menar att det är möjligt att samma 

distinktion gjordes mellan singular álfr och plural álfar.89 

Utifrån sina studier av fornnordiska texter har Hall skapat en systematisk indelning av de 

olika väsen som förekommer i de skaldiska verserna (se bilaga 1). Övergripande existerar det 

generella beings (väsen). Inom detta finns tre grupper med human(like) (människoliknande),90 

supernatural (övernaturliga) och monstrous (monstruösa) som kategoriska rubriker. Under 

människoliknande faller sedan människor in, men överlappande med denna grupp är även en 

del av den övernaturliga gruppen, där väsen som æsir och álfar figurerar. Separerade helt från 

de människoliknande är de monstruösa, som bara ligger under kategorierna övernaturliga och 

väsen. Här figurerar väsen som jǫtnar, Þursar och dvergar.91 Genom att framställa detta på ett 

kategoriserat sätt menar Hall att man kan se hur det inom skaldisk vers handlade om att beskriva 

de som är inom gruppens möten med de som är utanför gruppen. Eller med andra ord handlade 

det om att beskriva människors möten med andra väsen, både människoliknande övernaturliga 

väsen (æsir och álfar) och monstruösa övernaturliga väsen (jǫtnar, Þursar och dvergar). De 

monstruösa ligger helt utanför gruppen och man stöter därför aldrig i skaldisk vers på (annat än 

i sarkastiska användningar) kenningar som beskriver människor från den monstruösa kategorin, 

medan man däremot finner kenningar som beskriver människor med väsen från den 

människoliknande övernaturliga kategorin.92 Man kan från detta sluta sig till att álfar, då de är 

i samma grupp som æsir, den övernaturliga mänskliga gruppen och inte i den monstruösa 

gruppen, hade goda konnotationer under den fornnordiska eran. 

Æsir och álfar i skaldisk vers förekommer ofta tillsammans i allitteration. Det har därför 

funnits de som vill likställa álfar med vanir eftersom vanir mer säkert kan jämföras med æsir.93 

Æsir är de som vanligast refereras till som asagudarna, till exempel Oden, Thor och Balder 

medan vanir är en annan klan av gudar, med till exempel Njord, Frej och Freja; det är striderna 

mellan dessa två klaner som leder till att den klassiska fornnordiska panteon skapas.94 Andra 

menar dock att det inte finns tillräckligt med evidens för att säkerställa antagandet att álfar och 

vanir är synonyma.95 Oavsett förekommer álfar i skaldisk vers och det är när i en specifik 

instans en varelse, Vǫlundr i ”Vǫlundarkviða” i Elder Edda,96 som tycks benämnas vara en 

álfar som detta ger tillfälle till djupare paralleller. 

Tidigare noterades det att álfr enbart har använts som en kenning för att beskriva 

människors olika kvalitéer. I fallet Vǫlundr problematiseras dock detta. Vid tre tillfällen i 
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”Vǫlundarkviða” används ordet álfa i relation till Vǫlundr som verkar bryta det typiska 

kenning-mönstret. Detta sker i stroferna 10, 13 och 32.97 I strof 10 beskrivs han som ”álfa lióði” 

som vanligtvis har antagits betyda ”leader of álfar”, men som Hall argumenterar även kan tolkas 

att vara av folket álfar.98 I strof 13 och 32 beskrivs Vǫlundr som ”vísi álfa”. Detta går att tolka 

som antingen ”leader of the álfar” eller ”wise one of the álfar”.99 Jakobsson ger också liknande 

tolkningar och menar att ”vísi” går att interpretera som ”of a [certain] people” och ”lióði” kan 

läsas som ”leader, king”.100 Oavsett tolkning tycks detta betyda att Vǫlundr är relaterad till álfar 

på något vis och om det är fallet är han sannolikt unik i fornnordisk skaldisk diktning. 

Det är värt att kort återge berättelsen om Vǫlundr eftersom denna historia kommer att 

återknytas till senare i arbetet. Tre bröder, Striking-Finn, Egil och Vǫlundr,101 söner till 

konungen av finnarna, bor i ett hus i Wolf-dales från vilket de ger sig ut på jakter. Där finns 

även en sjö, kallad Wolf-lake. Vid den sjön finner de tre bröderna en dag tre kvinnor: två systrar, 

Hladgud och Hervör, döttrar till kung Hlödvér; och Ölrún, dotter till Kjár från Valland. 

Kvinnorna sitter och spinner lin och vid sin sida ligger deras svandräkter; de är valkyrior.  

Bröderna och kvinnorna gifter sig med varandra: Striking-Finn med Hladgud, Egil med Ölrún 

och Vǫlundr med Hervör. De bor tillsammans i sju år, men kvinnorna börjar längta efter 

striderna igen och ger vid det nionde året sig iväg. Striking-Finn och Egil ger sig av på jakt efter 

dem på grund av sin stora saknad, men Vǫlundr stannar kvar i huset och hoppas att Hervör 

kommer att återvända. Utöver att vara en god jägare beskrivs även Vǫlundrs kunskaper som en 

smed och han spenderar sin tid i väntan med att smida många ting, i huvudsak ringar till sin 

Hervör. När Nídud, en konung i Sverige, får höra att Vǫlundr är själv tar han sig tillsammans 

med sina krigare till brödernas hus och kidnappar Vǫlundr och binder honom med hans eget 

rep. Nídud ger till sin dotter, Bödvild, ringen som hade hållit fast repet som användes för att 

binda Vǫlundr. Själv tar Nídud Vǫlundrs svärd och bär det vid sin sida. Vǫlundrs hälsenor skärs 

av och han placeras på en ö nära Sævarstöd där han tvingas smida saker till Nídud och hans 

hushåll; där smider även Vǫlundr sina planer på hämnd. Ingen vågar dock gå dit förutom Nídud. 

Men en dag törs Níduds två söner leta sig dit och Vǫlundr lockar dem med guld och ringar om 

de återvänder dagen efter. När de kommer tillbaka tar Vǫlundr deras huvuden och begraver 

deras kroppar. Runt skallarna smider han silver och ger till Nídud; av brödernas ögon gör han 

juveler och ger till Níduds drottning; av deras tänder skapar han broscher och sänder till 

Bödvild. Bödvild, som önskar att få ringen hon fått av sin far reparerad, luras sedan av Vǫlundr 

att inmundiga för mycket öl varpå han tvingar sig på henne och gör henne gravid. Sedan tycks 

Vǫlundr ta sig upp på hallens murar, trots sina avskurna hälsenor. Nídud, i sorg efter att sönerna 

dött, men ännu oviss om Vǫlundrs inblandning, söker upp Vǫlundr och avkräver honom 

sanningen. Vǫlundr får Nídud att svära att aldrig skada Vǫlundrs fru och det barn hon bär, till 

vilket Nídud samtycker. Vǫlundr förklarar då att han mördat Níduds söner och vad han har gjort 

med deras skallar, ögon och tänder. Sen berättar han att Bödvild är gravid med Vǫlundrs barn 

och att Nídud nu inte kan göra något åt detta. Nídud väller ut sin sorg men Vǫlundr skrattar bara 

och tycks sedan försvinna upp i luften som genom magi.102 Där slutar historien och Vǫlundr 

har nu tagit sin blodiga, extrema och dynastiskt förgörande hämnd över den oförrätt som Nídud 

gjorde honom. 

För att återvända till litterära läsningar av ”Vǫlundarkviða” argumenterar Jakobsson 

övertygande för att Vǫlundrs roll som álfr är en representation av det Andra. Vǫlundrs 

hämndaktioner mot de som har förslavat honom är extremt brutala, något som i sig inte är 
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ovanligt i eddaisk hjältediktning men som här blir intressant på grund av den uppenbara 

kontrasten mellan de goda álfar som beskrivs i ”Alvíssmál” och de mörka aktioner som Vǫlundr 

begår. Det är här som Jakobsson menar att man kan känna igen sig själv i det Andra, det som 

verkar främmande, men som ändå ligger nära. Álfar tycks vara människoliknande fysiskt, men 

psykiskt, eller kanske emotionellt, är de något helt annat.103 I relation till Halls systematisering 

av de väsen som förekommer i fornnordisk skaldisk vers som diskuterades ovan fungerar denna 

tolkning av Vǫlundr också. Vǫlundr som en av álfar placerar honom i kategorin 

människoliknande, men han gränsar samtidigt den övernaturliga. Parallellt med de mänskliga 

kvalitéer som man kan identifiera sig med hos Vǫlundr är det de extremt kraftigt emotionella 

kvalitéer som han har som istället identifieras med det övernaturliga, det Andra. 

Till sist är Vǫlundr av intresse på grund av ett av de karaktärsdrag som han beskrivs med i 

diktningen. I strof 2 i ”Vǫlundarkviða” skildras hur de tre systrarna från södern väljer sina 

makar. Den tredje systern väljer Vǫlundr och det beskrivs hur hon sveper sig runt hans ”white 

neck”.104 Vissa har sett detta som en referens till det faktum att Vǫlundr nu är associerad med 

systrarna, ”swan-maidens”, vilket återigen är en referens till vithet. Andra har sett denna 

anspelning på vithet som att Vǫlundr är av nobel ätt genom att dra paralleller till andra delar av 

Elder Edda. Hall anser dock att även om dessa observationer är korrekta missar eller utelämnar 

de en uppenbar association,105 vilket diskuteras mer nedan. Men först, om man accepterar att 

Vǫlundr är en av álfar är det möjligt att bilda en hypotes runt den etymologi som utforskades 

ovan, vilket finner en möjlig härledning för álfr i den urgermanska formen */ɑlβi-z/ vilket har 

kognater i latinets albus (vit), albanska elb (korn) och olika germanska ord för svan 

(fornengelska ylfetu). Dessa kognater bör sedan ha sitt ursprung i det urindoeuropeiska */albh-

/ som tycks haft betydelsen eller associationer med vithet. Som kan erinras var ordet troligen i 

någon betydelse ursprungligen ”den vite”.106 Om álfr etymologiskt har anknytningar med vithet 

som ett koncept fungerar detta med Vǫlundrs karaktär: han beskrivs ha en vit hals för att han är 

en álfr – vilket strof 10, 13 och 32 gör gällande – en grupp mytologiska väsen som har med 

ljushet och vithet att göra. 

Som nämndes anser Hall att även om samtliga av ovanstående förklaringar är möjliga 

missar de fortfarande en grundläggande poäng: vithet är i fornnordisk tradition nästan alltid 

associerad med kvinnor och femininitet – förutom i två undantag: Vǫlundr och Heimdallr (som 

sägs vara ”hvítastr ása”, ”den vitaste av asarna”).107 Slående här är att både Vǫlundr, som álfr, 

och Heimdallr, som ása, hör till den övernaturliga människoliknande gruppen, vilket ger dem 

möjlighet att överträda de sedvanliga könsnormerna. Detta överskridande bidrar då även 

samtidigt till deras tillhörighet till dessa utgrupper; de är Andra – Heimdallr divergerar till och 

med från de övriga æsir genom att vara den mest uppenbart associerade med femininitet, till 

skillnad från exempelvis Þórr (Thor) som är extremt maskulin och inte kan överskrida 

könsnormen.108 I alla övriga fall där ljushet och vithet används i relation till väsen, oftast inom 

den mänskliga ingruppen, eller till den människoliknande utgruppen, är det till just kvinnor som 

dessa adjektiv appliceras. För att stanna i Elder Edda beskrivs till exempel i Orchards 

översättning, för att nämna bara några fall, systrarna i ”Vǫlundarkviða” med orden ”bright”, 

”radiant” och ”Swan-white”, i ”Hávamál” används ”sun-bright”, i ”Sigurðarkviða in skamma” 

”bright” och i ”Alvíssmál” nyttjas ”white as snow”,109 alltid relaterat till kvinnor. 

Från den tidigaste fornnordiska skaldiska versen med begynnelse i Bragi Boddason, till den 

mer svårdaterade,110 men sannolikt yngre, Elder Edda, anländer man till sist till ett av de senare 
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fornnordiska verken: Snorri Sturlusons Edda.111 Av intresse rörande álfar i Sturluson prosaiska 

litteratur är hans dikotomi ljósálfar och dökkálfar, ljus- och mörkalver. Ljósálfar sägs vara 

hemmahörande i Álfheimar och de beskrivs som ljusa och vackrare än solen. Dökkálfar, å andra 

sidan, lever under jorden och beskrivs vara olik ljósálfar i både utseende och än mer annorlunda 

i deras natur.112 Denna dikotomi blir dock problematisk när ytterligare grupper tycks dyka upp 

som bär relation till álfar, nämligen svartálfar, svartalver, samt dvergar, dvärgar, som tycks 

vara hemmahörande i Svartálfheim. Det finns dock akademiker som ser en simplare lösning på 

Sturlusons fördelning av ljósálfar, dökkálfar, svartálfar och dvergar. En av de första var 

Grundtvig, som ansåg det möjligt att reducera dessa till tre istället för fyra distinkta grupper: 

ljós-, dökk- och svartálfar, där den sista gruppen är synonym med dvergar.113 Shippey, å andra 

sidan, menar att denna lösning medför ett nytt problem: det tycks placera svartálfar mellan ljós- 

och dökkálfar, vilket det inte finns några indikationer på i Sturlusons prosa. Shippey föreslår 

istället att dessa fyra kategorier bör reduceras till två där de tre sista (dökkálfar, svartálfar och 

dvergar) hör till samma grupp.114 Detta skulle innebära att man har en distinktion mellan álfar 

och dvergar. Det är även dessa synbara nybildningar från Sturlusons sida som får Hall att 

åsidosätta hans álfar som evidens för tidigare traditioner rörande álfar.115 Denna 

uppfinningsrikedom Sturluson visar på tycks ha sitt ursprung generellt från hans försök att 

förena kristendom med de tidigare hedniska traditioner som funnits i norden. Mer specifikt 

tycks detta härstamma från ett textuellt sammandrag av kristen teologi från tidigt 1100-tal, 

Elucidarius, skriven långt innan Sturluson föddes eller nedtecknade sin prosa. Denna skrift 

innehåller paralleller till flera av de fördelningar som Sturluson använder för sina álfar, men 

däri berörs istället änglar, beskrivna som vackrare än solen, samt fördelningen av himlarna.116 

Vad kan man sluta sig till när det gäller álfar under den fornnordiska perioden? Det är svårt 

att säga något riktigt konkret baserat på den evidens som finns, men några försiktiga slutsatser 

går att formulera. Till att börja med, i korta drag, tycks álfar ha haft goda konnotationer, något 

man kan se baserat på hur álfar presenteras i exempelvis ”Alvíssmál”,117 men att de ändock 

kunde vara farliga om man skulle våga utmana eller överskrida deras gränser (som synes i 

Vǫlundrs brutala hämndaktioner). Att de har haft goda konnotationer går kanske även att läsa i 

det faktum att Sturluson tycks ha influerats av änglar när han skrev om sina ljósálfar. Vidare 

tycks det även ha funnits vissa förknippningar med feminina drag hos álfar. Detta går sannolikt 

att läsa på ett flertal sätt. Bland annat kan man se hur det skulle göra álfar mer av Andra genom 

att de överträder de rådande normerna. Men samtidigt går detta att läsa som att de var vackrare 

än människor, vilket fungerar med deras placering i den övernaturliga människoliknande 

utgruppen (återigen ett särdrag som bidrar till det som gör dem till Andra).  

Det finns även indikationer på att fornnordiska álfar var väsen i sin egen rätt – Vǫlundr är 

ett av de bästa exempel man har på en karaktär som faktiskt tycks vara en álfr – men evidensen 

för detta är svårtydd. Jakobsson menar att det är möjligt att ordet álfr refererade till några mindre 

gudomligheter eller till en specifik ras av övernaturliga väsen med svårdefinierade 

karakteristika. Han listar sex punkter baserad på den evidens som finns i de attesterade källorna 

och menar att álfar tycks ha haft en kult; att de tycks likna människor; att deras ursprung är 

osäkert (jämfört med till exempel jǫtnar och dvergar som figurerar i skapelsemyter); att det i 

romanser finns vissa álfar som faktiskt verkar vara mörkare och ondskefullare; att Sturlusons 

version av goda álfar är ljusa och vackra; och att deras karaktärsdrag i vissa eddaiska dikter 
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tycks indikera att de var ”merry, optimistic, gentle, and tender creatures of great brightness and 

goodness”.118  

Vidare finns det många bitar evidens som är direkt relevanta för eller anspelar på álfar och 

deras association med ljushet och vithet. Inte minst i dess sannolika etymologiska ursprung, 

men även i kenningar och karaktärer. Vǫlundr är ett direkt exempel på detta, som har diskuterats 

ovan. Dessutom, även om Hall har valt att inte ge någon större tilltro för en tidigare och djupare 

tradition när det gäller vad som verkar vara Sturlusons nyskapelse med ljós- och dökkálfar är 

det ändå intressant att Sturluson väljer att associera álfar med ljushet, specifikt med tanke på 

att han sannolikt var influerad av den karakteristika som beskrivs hos änglarna i Elucidarius119 

– om man accepterar reduktionisternas argumentation är dikotomin inte mellan ljós- och 

dökkálfar, utan mellan álfar och dvergar, vilket placerar álfar i ljushetskategorin. 

Till sist, ett ämne som har lämnats åt sidan till förmån för de fornnordiska skaldernas 

diktning och Eddorna när det gäller folktro i det fornnordiska samhället är associationen mellan 

sjukdomar och övernaturliga väsen. Det finns indikationer på att det även i de fornnordiska 

kulturerna fanns en tro på att övernaturliga väsen orsakade sjukdomar och åkommor.120 Evidens 

för relevansen av álfar i detta är dock bristfällig,121 varför detta har åsidosatts. I nästa avsnitt 

undersöks däremot betydelsen av ælf, ælfe och sjukdomar i den anglosaxiska perioden, kulturen 

och traditionen. 

3.1.2.2 Anglosaxisk medicin 

Ælfe i anglosaxisk tradition har redan diskuterats i viss utsträckning ovan, då i sammanhanget 

av hur ælf- bar relation som del av personnamn och vilka konnotationer de tycktes ha inom 

folktro baserat på dess användning (3.1.1). I senare avsnitt undersöks ælfe även i kontexten av 

Beowulf och hur de tycks ha demoniserats på ett markant avvikande sätt i de anglosaxiska 

källorna jämfört med till exempel de fornnordiska (3.2.1). Dessutom granskas den förändrande 

rollen av de uteslutande manliga álfar i fornnordisk tradition till de i den engelska folktrons 

framväxande feminina ælfe (3.2.2 och 3.2.3). Men först examineras ælfe här i kontexten av den 

anglosaxiska periodens medicinkonst med ett fokus på vilken roll som ælfe spelade däri. 

Det finns ett flertal sjukdomar och åkommor som är associerade med ælfe i anglosaxisk 

medicin. Hall undersöker följande koncept: ofscoten (”elf-shot”),122 ælfādl, ælfsogoða, 

wæterælfadl, wið færstice och ælfsiden. När det gäller ofscoten, elf-shot, löst översatt 

”alvskjuten”, finner Hall evidensen för inblandningen av ælfe vara bristfällig.123 Ordet 

förekommer i Bald’s Leechbook II i remediet Gif hors ofscoten sīe vilket behandlar hur man 

bör ta hand om en häst som är i smärta. Misstaget att namnge detta med en anspelning på ælfe 

tycks härstamma från Cockaynes översättning ”If a horse is elf shot” från den inledande 

meningen Gif hors ofscoten sīe.124 Enligt Hall är dock Cockaynes tolkning korrekt, för 

Cockayne menar i en fotnot och i sin ordlista att detta är ”Elf shot in the Scottish phrase”125 och 

”that is, dangerously distended by greedy devouring of green food”126 vilket påtagligt skulle 

orsaka smärta hos en häst. Det ska istället vara senare tids historiografers oförsiktiga läsning av 

Cockaynes översättning som har lett till att Gif hors ofscoten sīe har getts någon form av titel 

som anspelar på ælfe – som Grendons Wið ylfa gescot eller Storms Wiþ ylfa gescotum.127 Detta 

ska senare ha färgat läsningar och lett till slutsatser om ælfes aktiva inblandning i orsakandet 

av åkomman. Oftast ska ælfe då ha antagits skjutit offret med någon form av pilar. Jolly, så sent 

som 1996, ger till exempel förklaringen att elves “were thought to be invisible or hard-to-see 
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creatures who shot their victims with some kind of arrow or spear, thus inflicting a wound or 

inducing a disease with no other apparent cause (elfshot)”.128 Men det finns inget som tydligt 

indikerar att ælfe skulle vara en aktiv agent i denna åkomma och ännu mindre att ælfe skulle 

orsaka denna åkomma genom att skjuta offret med pilar. Det senare påståendet finner man dock 

evidens för annorstädes, vilket diskuteras nedan. 

Att ofscoten har tolkats som elf-shot finner även sin förklaring i att den sista meningen i Gif 

hors ofscoten sīe faktiskt innehåller ordet ylfe129 vilket har gett tilltro för tolkningarna av ælfe 

som orsaken till åkomman. Dock tycks detta vila på en problematisk översättning som feltolkat 

grammatiken och när detta korrigeras för är ælfe återigen en ambivalent agent och ett ord som 

snarare tycks beskriva att åkomman är av ett svårförklarligt, övernaturligt ursprung.130 Trots 

problematiken med ælfe i Gif hors ofscoten sīe ser Hall detta som en tidig indikation i de 

attesterade källorna på att ælfe, precis som flera av dess besläktade ord i andra språk, skulle 

vara associerade med interna smärtor,131 men i det här fallet inte som aktiva agenter vilka 

orsakade smärtorna eller såren. Liknande innebörder som ger en indikation på ett 

återkommande mönster verkar man finna i några av de övriga orden. 

Evidens för att ælfe däremot faktiskt tycks ha åsamkat skador genom att skjuta med pilar 

eller andra projektiler, kanske spjut (ylfa gescot) står att finna i ett annat verk: Wið færstice i 

medicinsamlingen Lacnunga.132 Detta specifika botemedel är, förutom de inledande och 

avslutande prosaiska meningarna, skriven på episk vers. De två prosaiska delarna beskriver 

vilka ingredienser som måste förberedas och sedan sannolikt administreras; i Cockaynes 

översättning: ”For a sudden stitch, feverfue and the red nettle which waxeth about a dwelling, 

and waybroad, boil them in butter” och sen ”take the knife and put it into liquid”.133 Den episka 

diktningen beskriver dock i sin tur hur den angripne/patienten attackerades av övernaturliga 

väsen och modigt kämpade emot, men i slutändan fortfarande åsamkades sår och smärtor till 

både hud, kött, blod och skelett av deras projektiler. Hall menar att detta iscensättande av 

botemedlet som ett episkt narrativ sannolikt har tjänat ett flertal syften i det anglosaxiska 

samhället. Dels placerar det den drabbade individens smärtor i ett högre och heroiskt narrativ 

som kanske kunde hjälpa till att lindra individens lidande. Dels placerar det även individen i ett 

annat perspektiv sett till samhället. En person som var skadad eller sjuk kunde oftast inte bidra 

till samhället och riskerade därför att bli en börda. Men om de placerades in i ett narrativ där 

deras åkomma kunde förklaras som en attack utifrån, från en övernaturlig utgrupp, då var det 

istället ingruppen, samhället till vilken individen tillhörde, som var under hot.134 

Det är även fler delar som är av intresse i Wið færstice, bland annat det redan nämnda ylfa 

gescot, men även vilka övriga väsen som ælfe tycks vara associerade med som övernaturliga 

angripare: gif hit wære esa gescot / oððe hit wære ylfa gescot / oððe hit wære hægtessan 

gescot.135 Raderna beskriver om projektilerna härstammar från esa (asar), ylfa (alver) eller 

hægtessan (häxor). Eftersom tidigare kunskap om ælfe har indikerat att de primärt verkade vara 

maskulina är det intressant att de här har placerats tillsammans med hægtessan, ett primärt 

feminint övernaturligt väsen. Denna möjliga förändring berörs i avsnitt 3.2.2 och 3.2.3. 

För att fortsätta undersökningen av ælfe i anglosaxisk medicin finner man i Leechbook III 

ett flertal åkommor associerade med ælfe. Bland annat ælfādl, ælfsogoða och wæterælfādl.136 

Det är problematiskt att tolka exakt vad ælfādl är för åkomma. Den inledande fornengelska 

raden läses Wið ælfādl, för vilket Cockayne ger översättningen ”Against elf disease”.137 Den 

följande texten diskuterar sedan tre stycken olika botemedel mot denna ”elf disease”, men ger 
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ingen tydligare indikation på vad ”elf disease” faktiskt är. Det fornengelska ordet ādl var enligt 

Hall ett generellt ord för sjukdom och han spekulerar därför kring att ælfādl sannolikt indikerade 

vilken sjukdom eller åkomma som helst som hade sitt ursprung från ælfe.138 

Mitt i Leechbook III:s förklaringar om vilka botemedel som bör användas mot ælfādl dyker 

även ordet ælfsogoða upp.139 I Cockaynes översättning förklaras det hur man identifierar en 

person med denna åkomma och beskrivningen av symptomen tycks stämma väl överens med 

gulsot: ”If a man hath elf hicket, his eyes are yellow, where they should be red […] and the 

countenance be yellowish black”.140 Gula ögon och gulaktig hud är typiska drag för gulsot, eller 

Hepatit A, symptomen av en inflammation i levern orsakat av ett virus.141 Baserat på denna 

beskrivning av hur man identifierar ælfsogoða finner Hall det troligt att det som skildras är 

gulsot142 och i kombination med A Concise Anglo-Saxon Dictionary:s definition för sogeða: 

”hiccough, eructation”,143 hicka eller uppstötning och för ordet ælfsogoða: ”hiccough (thought 

to have been caused by elves)”,144 samt det faktum att gulsot även är associerat med problem 

med magen145 ökar sannolikheten att ælfsogoða hade med interna smärtor orsakade av ælfe att 

göra. Ytterligare evidens för att detta hade med något slags övernaturligt inträngande väsen att 

göra finner Hall i det faktum att Leechbook III även ger några latinska rader text som ska läsas 

upp för att driva ut det inkräktande väsendet. Dessa rader verkar även ge ytterligare vikt till 

betydelsen av ælfe i anglosaxisk kultur eftersom det latinska ordet castalides används istället 

för det mer generella daemones eller diaboli. Castalides här tycks anspela på castalidas 

nymphas, vilket har listats som dūnælfa, eller mountain-ælfa, bergsalver, en tradition som vid 

den här tidsperioden tycks ha följt med länge och vars influenser på de latinska raderna i 

Leechbook III verkar uppenbara.146 

En sista sjukdom som beskrivs vara ælfādl i Leechbook III är wæterælfādl. Det är möjligt 

att läsa detta som antingen wæterælf-ādl eller wæter-ælfādl. Den första tolkningen skulle vara 

en sjukdom orsakad av wæterælf, vattenalver, medan den andra skulle vara en vatten- eller 

vätskesjukdom associerad med ælfe. Som Hall påpekar är det osannolikt att det är det första 

fallet, då kombinationer av topografi plus alv oftast saknar någon djupare tradition och är 

uppfinningar för stunden.147 Dessutom ger Cockaynes översättning oss ”If a man is in the water 

elf disease, then are the nails of his hand livid, and the eyes tearful”,148 vilket påminner om en 

vätskande sjukdom. Själva remediet beskriver sedan hur man ska använda detta botemedel för 

att behandla ytliga sår för att förhindra att åkomman går djupare149 och det verkar därför 

sannolikt att detta var en sjukdom som drabbade huden. Hall spekulerar kring att det kan vara 

mässling eller vattkoppor. Detta skulle innebära att ælfe i det här fallet inte är associerat med 

interna smärtor, utan istället med en yttre åkomma. Hall menar att det finns ett flertal källor som 

beskriver ælfes yttre påverkan vid åkommor som stödjer detta, men att dessa inte är lika 

mångtaliga som de som beskriver interna smärtor. I dessa fall tycks orsaken till sjukdomen 

anspela på hur ælfe ska ha blåst på kroppen och framkallat blåsor. Eftersom vattkoppor medför 

symptom som vätskefyllda blåsor och mässling ger utslag som liknar blåsor verkar detta vara 

en sannolik förklaring.150 

Till sist, någonting som knyter ihop denna undersökning av anglosaxisk medicinkonst med 

fornnordisk kultur. I Bald’s Leechbook II, Lacnunga och Leechbook III förekommer koncepten 

ælfsīden och ælfcynn.151 Det finns indikationer på att ælfsīden har med vanföreställningar eller 

hallucinationer associerade med feber att göra152 och det verkar sannolikt att ælfe i den här 

kontexten skulle ha påverkat människors mentala tillstånd. Ordet sīden är kognat med 
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fornnordiska seiðer153 och när det gäller sīdsa går det bara att utröna dess innebörd utifrån dess 

kognat.154 I fornnordisk tradition var seiðer magi som var associerat med vanir155 och det är 

därför sannolikt att det i det sammansatta ordet ælfsīden var ælfe som använde magi för att 

påverka människor. Det är även värt att kort påpeka associationen mellan ælfsīden, nihtgengan 

och maran som ett led i dess mentala påverkan. Nihtgengan som ord är troligen lättast rakt 

översatt som “nattgångare”, eller mer korrekt som “nattvandrare”, antagligen att gå i sömnen.156 

Maran är det väletablerade nightmare, mardröm, återigen nattliga “attacker” på en person. 

Eftersom det verkar vara fallet att ælfe är associerad med maran och nihtgengan på detta sätt 

ger det vikt till det faktum att ælfe var en populär del av folktro under denna period.157 Ælfcynne, 

till sist, ger även ett antal indikationer, liksom ælfsīden, att ælfe till viss del tycks ha varit 

associerade med demoner (om än inte av samma grupp) i någon form hos den anglosaxiska 

kristna institutionen, men att denna association även är ytterst problematisk och inte är helt 

förklarlig.158 Avslutningsvis tycks det som att ælfe under denna tidsperiod även var associerade 

med magi som hade förmågan att ändra en persons sinnestillstånd. Samtidigt som dessa 

förändringar kunde vara elakartade var de i vissa fall eftertraktade och det är möjligt att det sågs 

som positivt att ælfe influerade människornas samhällen i viss utsträckning. Detta bidrar även 

till bilden av ælfe i den anglosaxiska folktron som antropomorf, förförande samt att de magiskt 

kan vålla feber och hallucinationer samtidigt som det förstärker deras ambivalenta natur.159  

Vilka slutsatser om ælfe inom den anglosaxiska kulturen kan man då dra baserat på det 

material som har undersökts i det här avsnittet? Hall har visat övertygande att ælfe faktiskt 

förekommer i ett flertal remedier, men att vissa översättningar och tolkningar har lett till ett 

antal misstag, som i fallet med elf-shot i Gif hors ofscoten sīe. Utifrån dessa förekomster går 

det även att notera att ælfe oftast tycks vara associerade med interna smärtor, men att det även 

finns förekomster av botemedel mot externa smärtor där ælfe verkar vara ursprunget. Vidare 

verkar det även som att dessa remedier i sitt utförande är relativt intrikat och uppbyggt kring ett 

narrativ som verkar vara ämnat att dels förebygga att individer överskrider samhällets normer 

samtidigt som det är ett narrativ för att skydda de som dragit på sig en försvagande åkomma, 

dels genom att förstärka deras självförtroende och dels genom att liera samhället mot ett externt 

hot. Vidare kan man även påtagligt notera en påverkan av den kristna kulturen i dessa remedier. 

Flera av åkommorna ska behandlas genom symbolik som anspelar på kristendom: som korset, 

latinska böner, vigvatten och relevansen av kyrkor för att tillfriskna.160 Det är återigen en 

förening av två världar, två traditioner, en gammal och en ny, när den hedniska kulturen möter 

den kristna och den kristna försöker införliva folktron med sin egen tro. Avslutningsvis är det 

även värt att notera att ælfe ofta i denna tradition tycks vara ett elakartat väsen som åsamkar 

människor lidande. I den fornnordiska traditionen ser man inte några direkt onda álfar i den 

bemärkelsen, istället är deras aktioner som orsakar människor lidande enbart grundade i 

människornas moraliska transgressioner. Men det verkar även som att det i vissa fall i den 

anglosaxiska kulturen, till exempel som med sīden, har varit eftertraktat med den makt som 

ælfe tycktes besitta. I avsnitt 3.2.1 återkommer konceptet med de mer elakartade ælfe i 

anglosaxisk kultur. 

Det material som har undersökts i det här avsnittet har specifikt inriktat sig på nedtecknade 

källor som skrivits för att ge riktlinjer för behandling av diverse sjukdomar och åkommor inom 

en anglosaxisk kontext. Liksom de källor man har för den fornnordiska perioden skapades och 

skrevs dessa texter i en miljö som inte nödvändigtvis alltid representerade vad som var 
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majoritetens kulturella kutym rörande alver. Alver i dessa texter behövde passa in i ett narrativ 

och detta kräver alltid vissa uppoffringar från författarna. Detta innebär dock inte att dessa 

representationer inte överensstämmer med övriga traditioner, utan bara att det är svårt att se en 

klar definition eller distinktion mellan den kulturella eliten och det vanliga folkets tro. Därför 

är det av intresse att i nästa avsnitt vända sig till källor som behandlar vad gemene person hade 

för idéer om vad alver var för någonting och se om man där finner några skillnader eller likheter. 

Sådant material kan man finna i de tidigt moderna skotska häxrättegångarna. 

3.1.2.3 Skotska häxrättegångar 

Under 1500- och 1600-talens Skottland ges man en inblick i folktron rörande elvis och fairies 

genom häxrättegångarna och de protokoll som fördes under dessa. Det verkar som att de flesta 

som stod anklagade var det för att de hade använt de krafter som de sade sig ha fått från eller 

som de förstod var associerade med elvis för att hela andra människor och djur. De fall som har 

något av orden elf-schot, fareis schot, elf-grippit och elf-shooting bygger på någon form av ett 

narrativ med helande. När det gäller ordet elf-arrow-heidis är det istället alla förutom ett av 

fallen som har ett narrativ som är baserat på maleficium,161 magi i syfte att skada i någon form. 

I det första narrativet, det om någon form av helande, finner man Agnes Sampsoune (Edinburgh 

1591) åtalad på femtiotre punkter av häxkonst. Den andra av dessa punkter anklagade henne 

för att ha brukat elf-schot: “Williame Blake’s son’s shirt being sent to her, she declared, through 

her witchcraft that the seiknes [sickness] that he had was an elf-schot”.162 Detta är 

uppenbarligen en diagnos. Hall menar även att elf-schot i det här fallet är en hyponym av 

sekenes, sjukdom/åkomma, och ordet är sannolikt därför av samma eller snarlik betydelse som 

diskuterades i relation till Gif hors ofscoten sie i avsnitt 3.1.2.2 och betecknar en plötslig skarp 

(intern) smärta.163 I Joanet Scotts och Jeane Scotts rättegångar (Paisley 1650) finner man även 

en form av denna användning fast i association med nötkreatur och helandet därav i Joanets fall 

och i Jeanes verkar det handla om att bota tre personer som har åsamkats denna typ av skada. I 

båda fallen verkar det impliceras att bli elf-schot var att få ett hål i kroppen.164 Ytterligare ett 

fall där hål var inblandat står att finna hos Farquhar Ferguson (Arran 1716) som stod åtalad för 

att genom förtrollningar eller trollformler hela folk som var “Elf Shot” och han erkände att han 

ofta fick uppsöka folk för att leta efter hål hos de som misstänktes vara skjutna.165 Det verkar 

vara uppenbart att det i folktro rörande elf-schot även fanns idéer om att denna åkomma var 

externt orsakad, kanske av en projektil. Men i Bessie Dunlops fall (Ayr 1576) förekommer ordet 

elf-grippit och hennes relation till den döda personen Thom Reid, som hon menade var i tjänst 

hos “Quene of Elfame”.166 Hall menar att som ordet används här ger det dels en inblick i att 

fairy-lore var centralt för hennes utövande och dels att ordet i sig själv, som kan översättas med 

“att gripa, hålla fast”, ger indikationer på interna smärtor. Dessutom är ordets användning i nära 

betydelse av elf-schot och det är inte nödvändigtvis alltid att projektiler orsakade av en extern 

agent var involverad, åtminstone inte i tidigare rättegångar – innebörden av ordet kan ha skiftat 

till att betyda det i senare tider.167 

En variant av ordet elf-schot tycks även dyka upp i Stein Maltmans rättegång i Stirling, 

1628.168 Ordet här är då istället fairies schott.169 Vad som är distinkt för Maltmans rättegång är 

att det inte tycks ha varit en hetsjakt i syfte att koppla ihop folktro eller ockultism med diabolism 

vilket var typiskt för häxrättegångarna under denna period.170 Maltman erkände under sin 

rättegång att han hade fått sina krafter att hela från “the fairye folk”.171 En rad andra 
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övernaturliga läkningsmetoder bekändes även under denna rättegång, som till exempel att 

förtrolla klientens kläder, användandet av sydligt rinnande vatten, överföringen av sjukdomar 

från människor till djur, användandet av magiska ord och bruket av elf-arrow-stones, vilket 

sannolikt är neolitiska pilspetsar av flint som i folktro har associerats med elves (detta är även 

det enda fall där dessa pilspetsar inte tycks ha använts för att åsamka andra skada). Vidare var 

även användandet av gränser i rymd viktigt, som diken och olika rum i ett hus.172 Men av störst 

intresse är att Maltman erkände att dessa kunskaper som han fått kom från fairye. 

När det gäller personer som stod anklagade för att ha använt häxkraft för att skada andra 

personer finner man Katherene Ross (Ross and Cromarty 1590) en adelskvinna åtalad för att ha 

använt häxkraft och förgiftning mot medlemmar av sin egen familj för att avancera sina egna 

mål. Ett av sätten som hon sägs ha gjort detta var genom att använda elf-arrow-heidis för att 

skjuta två stycken dockor (en vanligt förekommande internationell metod för att skada 

någon).173 Fler fall av pilspetsar i detta syfte förekommer hos Jonet Miller (Linlithgow 1661) 

som Isobel Thomsone vittnade mot och menade att Jonet, efter en tidigare dispyt, dykt upp mitt 

i natten tillsammans med en person som var död och ska ha skjutit Isobel, som låg till sängs, 

med en elf-stone.174 Den övernaturliga döda personen för tankarna till Bessie Dunlops 

kompanjon Thom Reid. I senare rättegångar erkänner flera åtalade att de ska ha fått sina elf-

arrow-heidis direkt från djävulen. Det verkar ha skett en förflyttning av denna roll från de 

tidigare elvis till djävulen. Rollerna som de två fyller tycks vara desamma i dessa narrativ och 

det är sannolikt möjligt att se en övergång från en tradition till en annan över tid här. Men det 

är även möjligt att detta låg hos åklagarna som ville spinna ett narrativ som involverade 

diabolism för att passa deras syften.175 I Issobel Gowdies (Nairn 1662) väldigt detaljrika 

återgivning av djävulens inblandning menar hon bland annat att det är djävulen som formar elf-

arrow-heidis och att han sedan ger dessa till elf-boys som lägger sista handen vid detta arbete. 

Hon säger sig dessutom ha varit i Elf-land och där sett detta arbete utföras.176 

Varför påstod sig då dessa individer ha krafter associerade med elvis? Hall ger ett antal 

möjliga förklaringar som dels rotar sig i att det gav dem tillgång till krafter som inte var 

tillgängliga för gemene person i samhället och på så sätt placerade dem i en viktig position. Det 

är även möjligt att denna kunskap bidrog med att lugna personer som råkat ut för en åkomma 

eller sjukdom då det arrangerade deras situation i ett narrativ. Detta bidrog även möjligtvis till 

att ytterligare säkerställa helarens position i samhället som någon som har kunskap om eller 

härledd från en utgrupp, men att de brukar kunskapen för att skydda individer i såväl som 

ingruppen.177 Dessa narrativ som har med elves att göra tycks allt som oftast vara godartade för 

de som genomlever dem, men det är fortfarande farligt att möta dessa övernaturliga väsen. Men 

för de som lyckas överkomma denna fara står belöningar att finna,178 vilket antagligen var 

varför detta var ett återkommande tema i ett antal skotska häxrättegångar. Samtidigt finner man 

narrativ som bygger på hur vissa individer haft en önskan om personlig vinning eller hämnd. 

De ska då ha brukat dessa krafter mot andra människor. Här är då elves krafter ambivalenta, 

även om det är människor som brukar dem så kan de vara gynnande, straffande eller skadande. 

I de relativt fåtaliga rättegångar som finns bevarade som har relevans för elves får man ett 

förhållandevis brett perspektiv på hur en del av folktron rörande detta väsen kan ha sett ut i 

Skottland under dessa århundraden. Man ser även möjliga indikationer på utvecklingar av dessa 

traditioner genom tiderna. Förändringar i narrativ, teman och karaktärer verkar förekomma. 
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3.2 Prosaiska och poetiska alver 

I följande avsnitt utforskas i huvudsak tre tidsperioders skönlitterära alver: den medelengelska, 

den viktorianska och den moderna fantasyns. Först görs dock ett nedslag i anglosaxisk diktning. 

3.2.1 Beowulf och ylfe 

Alver i fornnordisk tradition må ha varit ambivalenta och svåra att förstå – inte minst på grund 

av att den enda alv man verkar stöta på är Vǫlundr. Men om man anser att materialet om alver 

i den fornnordiska kulturen är bristfällig är det inget jämte hur lite det finns i anglosaxarnas 

fornengelska poesi. Endast vid ett tillfälle nämns alver i någon överlevande kontext: i Beowulf 

anträffas pluralformen ’ylfe’ en gång och det är i underligt sällskap som de dyker upp. De står 

tillsammans med flertalet andra väsen som traditionellt har klassificerats som onda. Hur 

kommer det sig att alver tycks vara associerade med onda väsen i detta anglosaxiska verk? 

Det är av intresse att notera att den sannolikt största populariseraren av alver i modern tid, 

J.R.R. Tolkien, inte tycks ha lyckats förena denna brytning från den tidigare fornnordiska 

traditionen med representationen av alver som relativt goda, men ibland farliga och oftast 

ambivalenta varelser, med den som uppstår i Beowulf. De relevanta raderna, 111–3, ”Þanon 

untȳdras ealle onwōcon, / eotenas ond ylfe ond orcnēas, / swylce gīgantas”,179 behandlar 

ursprunget av alla onda varelser som stod i opposition mot Gud som ultimat härstammande från 

Kain, som mördade Abel och drevs från människornas boningar av Gud; detta för att förklara 

monstret Grendels härkomst.180 Dessa varelser sägs vara eotenas, ylfe, orcnēas och gīgantas. 

Några vanligt förekommande moderna engelska översättningar av dessa ord är ogres/trolls, 

elves, undead/spirits of the underworld och giants. I sin översättning, Beowulf: A Translation 

and Commentary, skriven 1926 men först publicerad 2014, har Tolkien valt att frångå den 

allittererande versform som var typisk för anglosaxisk diktning och gör istället en prosaisk 

översättning.181 Han översätter de föregående citerade raderna som ”Of him [Kain] all evil 

broods were born, ogres and goblins and haunting shapes of hell, and the giants too”.182 Istället 

för elves har Tolkien valt att ge översättningen goblins, om det i det här fallet ens går att tala 

om en tolkning och inte bara en omskrivning. Tolkien lämnar inte några förtydligande 

kommentarer rörande sitt val här och det går enbart att spekulera kring motiveringen bakom det 

hela.183 Att han inte skulle vara medveten om ordets innebörd går sannolikt att vederlägga direkt 

då han i ett brev från 1961 till Rayner Unwin skriver “In all Old English poetry ’elves’ (ylfe) 

occurs once only, in Beowulf, associated with trolls, giants, and the Undead, as the accursed 

offspring of Cain. The gap between that and, say, Elrond or Galadriel is not bridged by 

learning”.184 Han menar på att han både är medveten om förekomsten och innebörden av ylfe 

(elves) och att han förstår skillnaden mellan de alver som kategoriskt är associerade med onda 

väsen i Beowulf jämfört med hans egna alver (”Elrond or Galadriel”) som har goda 

associationer. En annan möjlig förklaring är att han till exempel inte fann en godtycklig 

översättning som fungerade med den rytm han verkar ha försökt förhålla sig till.185 Men vad 

som egentligen motiverade översättningen tycks det inte finnas något entydigt svar på. Andra 

översättare av verket, som till exempel Seamus Heaney, har däremot inte funnit några problem 

med att översätta ylfe till det moderna engelska elves.186 Även i en svensk översättning av Björn 

Collinder översätts ordet till alfer.187 

I slutändan kvarstår några frågor. Varför valde Tolkien att översätta ylfe med goblins? Och 

varför valde originalförfattaren av Beowulf att associera ylfe med eotenas, orcnēas och 
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gīgantas? Det är inte det här arbetets syfte att söka djupgående svar på dessa frågor, utan det är 

bara relevant att lyfta detta för att belysa vad som verkar vara ett skifte från den fornnordiska 

traditionens ambivalenta alver till den anglosaxiska kulturens där alver tycks associeras med 

onda väsen, eller de väsen som är mot Gud. Man ser ett skifte som sannolikt går att förankra i 

kristendomens nya värderingar; precis som presenterades i avsnitt 3.1.2.2 om anglosaxisk 

medicin tycks ælfe nu associeras med något som orsakar folket lidande. Det är därför intressant 

att påpeka skillnaden som kristnandet tycks ha haft på alver generellt i fornnordisk och specifikt 

i isländsk kultur jämfört med den anglosaxiska.188 Författaren till Beowulf ställer alver 

tillsammans med onda väsen som är emot Gud. Sturluson å andra sidan ger oss istället sina 

ljósálfar, associerade med ljushet och godhet (och sannolikt influerade av den kristna idén om 

änglar). Båda författarna tycks försöka ge en förklaring av alvernas position i en värld där den 

kristna teologin är en realitet och det hedniska förflutnas traditioner måste förenas med denna 

nya tids organiserade spiritualitet, men de anländer till fundamentalt olika klassificeringar av 

de övernaturliga väsen som de behandlar i sina respektive verk. 

Nästa avsnitt behandlar i huvudsak romanser under den medelengelska perioden. Det vill 

säga inom kontexten av normandernas maktövertagande och det efterföljande populariserandet 

av romanser inom den styrande anglonormandiska eliten i England. Det har därför varit av 

relevans att uppmärksamma den förändring som tycks ha initierats i den tidigt kristna 

anglosaxiska miljön gällande alvers position som övernaturligt väsen. 

3.2.2 Medelengelska romanser 

Till att börja med är det värt att uppmärksamma att man för den här perioden börjar se tydliga 

indikationer på ett könsskifte hos alver. Från den fornnordiska traditionens uteslutande manliga 

álfar och den anglosaxiska periodens övervägande manliga ælfe ser man i den 

anglonormandiska maktelitens narrativa verk ett skiftande fokus på manliga övernaturliga 

väsen till kvinnliga sådana i och med att det franska konceptet med fairies äntrar arenan. I de 

utvalda texterna nedan ser man hos de viktigaste karaktärerna som är fairies en relativt jämlik 

könsfördelning med både manliga och kvinnliga fairies i en prominent roll. I nästa avsnitt, 

3.2.3, går det att se hur denna utvecklingen fortskred till den andra extremen, från helt manliga 

álfar, till uteslutande kvinnliga fairies.189 

Under den medelengelska perioden och den viktorianska eran råder en viss förvirring i 

användandet av elves och fairy. I princip tycks de vara synonyma och därför används elf eller 

fairy ombytligt här och i följande avsnitt. För platsen som är deras hemvärld används Faerie190 

och för saker som är annorlunda och påverkade av elf/fairy används faerie. Stavningen av 

karaktärers namn, som Arthur, som stavas både Artour och Arthowre i olika verk, normaliseras 

för att få en enhetligare text. Men först en kortare summering av Sir Orfeo. 

De inledande tjugofyra raderna av Sir Orfeo sätter berättelsen i sin kontext. Poeten förklarar 

för sin publik vilken typ av berättelse detta är; på rad 10 etableras det att ”Faerie” är en viktig 

del; det är en kärleksberättelse som tar plats i Britannien (1–24).191 Sedan följer en förklaring 

om vem Sir Orfeo är: en karaktärsfast engelsk kung med en mytologisk stamtavla, som var 

givmild och regerade väl (25–32). Liksom Orfeus192 var Sir Orfeo den bästa harpspelaren 

någonsin (33–46). Hans drottning var Lady Heurodis,193 som beskrivs vara den vackraste 

kvinna som vandrat denna jord (51–56). 
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Det är en tidig vårdag när Lady Heurodis, med ett följe av hovdamer, vandrar i trädgården 

och slår sig ner för att vila vid ett ympat träd som hon faller i sömn (57–76). Efter en lång stund 

vaknar hon sedan plötsligt i våldsam panik. Skrikandes, vridandes och i vånda sliter hon sig i 

ansiktet och med naglarna gjuter hon blod. Inget tycks kunna lugna henne. Rädda flyr 

hovdamerna för att hämta riddare som kan hålla fast Heurodis och hindra henne från att göra 

sig mer skada. De bär iväg henne till sitt rum och håller fast henne där medan hon fortsätter att 

yra (77–96). 

När Sir Orfeo hör detta rusar han genast dit för att höra vad som hänt (97–101) och hans 

ord har äntligen en lugnande effekt på Heurodis (102–119). Hon förklarar att trots deras långa 

kärlek och förhållande måste de nu slitas itu och hon måste lämna honom (120–126). Sir Orfeo 

menar att han måste följa henne (127–130) men hon förklarar att detta inte går eftersom hon i 

drömmen mötte två fagra riddare i vackra rustningar som ville att hon skulle följa dem till deras 

kung. Men hon tordes inte. Istället kom då kungen till henne, tillsammans med ett följe på mer 

än hundra riddare och många hovdamer (131–144). Heurodis beskriver att de kom ridande på 

snövita hästar, att de själva var klädda i mjölkvita kläder och att hon aldrig hade sett ett lika 

vackert folk (145–148). Deras konung bar en krona med en vacker och onaturlig juvel som sken 

likt solen (149–152). Skrämd försökte Heurodis undvika dem, men deras konung hann ikapp 

henne och hon tvingades rida med dem till deras palats fyllt av under (153–161). Heurodis leds 

sedan tillbaka till det ympade trädet och konungen säger att hon måste återvända dit imorgon 

för att sedan leva tillsammans med dem för evigt. Om hon inte gör det hotar de med att finna 

och slita henne i stycken och sedan ändå föra bort henne (162–174). Efter att ha hört allt 

försöker Sir Orfeo finna ett sätt att förhindra detta, men misslyckas. I ett försök att försvara sin 

älskade samlar han ihop ett tusental riddare, beredda att offra sig själva för sin drottning. De 

står vakt följande dag vid det ympade trädet (175–190), men trots detta förs drottningen bort 

genom magi (191–194). 

Riket lider, men ingen lider som Sir Orfeo som till sist meddelar att han ämnar lämna sitt 

kungarike och bege sig i exil i skogen (195–226). Poeten beskriver sedan hur Orfeo levde själv 

i skogen i tio år. Medan hans hår och skägg växer sig långt jämförs hans nuvarande livssituation 

med vad han har gett upp. Det enda av värde som han har behållit är harpan (227–266) som han 

ibland spelar på och då samlas djuren i skogen runt honom, som trollbundna (267–280). När 

han är i skogen ser han ofta konungen av Faerie rida på jakt, med ett stort följe, skallande horn 

och skällande hundar; men de fäller aldrig något djur och vart de färdas vet inte Orfeo (281–

288). Andra gånger ser han istället stora härar marschera, med riddare iklädda vackra rustningar, 

bistra ansikten, dragna svärd och med vajande banér; men vart vet han ej (289–296). Ibland såg 

han även hur sällskap av riddare och damer kom dansande genom skogen. Iförda vackra kläder 

och ackompanjerade av trubadurer leddes deras dans (297–302). 

Det är på detta sätt som han en dag ser ett stort sällskap av fagra damer som tycks rida på 

falkjakt. Lockad av synen beger han sig närmare (303–318) och märker när han står inför en av 

damerna att det är Heurodis (319–322). Inte ett ord utbytes mellan de två, bara blickar och tårar 

innan de andra damerna tvingar henne att rida iväg (323–330). Upprörd ger han jakt (331–346), 

märker att sällskapet rider genom en sten och följer kvickt efter (347–348). Ett tag senare 

anländer han i ett underligt land. Helt öppet, utan kullar och dalar, rullar ett slätt hav av gräs ut 

framför honom. I fjärran ser han ett högt slott stå. Dess yttre väggar av kristall, med hundra 

starka torn. Överallt ser han vackra uthuggna detaljer, rika färger och juveler som utsöndrar ett 



 

26 

 

så starkt ljus att slottet alltid tycks vara höljt i högan dager (349–376). Han följer damerna dit 

och med list – låtsandes vara en musikant med sin harpa – släpps han in (377–386). Väl där 

inne åskådar han många underliga ting. En myriad av folk som troddes vara döda återfinns där: 

vissa saknar lemmar och är täckta i sår, vissa kvävs av sin mat, andra tycks galna, andra 

drunknade eller brända, några är klädda för krig eller liggandes i födelsebädden och många, 

många fler därtill med andra åkommor står att finna. De tycks ha fångats i världen och förts hit 

genom fairy-magi (387–404). Där finner han även sin Heurodis, sovandes under det ympade 

trädet (405–408). Orfeo söker sig sedan till fairies konung och ser även där deras drottning, 

båda otroligt vackra att beskåda och iklädda kläder och juveler som skiner starkt. Orfeo, 

knäböjandes, fortsätter spela sin roll som en vandrande musiker och ber att få musicera för 

konungen och hans hov. Motvilligt tillåts han men när han börjar spela på sin harpa trollbinder 

han alla de församlade. När han är färdig gläds fairy-konungen och lovar att ge Orfeo vad han 

än önskar. Orfeo ber om att få Heurodis. Konungen är dock ovillig, eftersom de inte skulle vara 

ett vackert par, Orfeo med sitt vildvuxna hår och skägg och Heurodis så vacker. Men än mindre 

vackert, svarar Orfeo, vore det för en kung att inte hålla sitt ord och Orfeo får tillbaka Heurodis 

(409–471). Tillsammans lämnar sedan Orfeo och Heurodis Faerie (472–476). 

Sången om Sir Orfeo slutar sedan med Orfeos och Heurodis hemfärd och Orfeos list för att 

undersöka om marskalken han lämnat som härskare över hans rike fortfarande var Orfeo lojal. 

Efter att marskalkens lojalitet bevisats kröns återigen Sir Orfeo och Lady Heurodis till konung 

och drottning och de lever lyckliga i resten av sina dagar (477–604). 

Sir Orfeo har här summerats i sin helhet eftersom det är många aspekter av mötet med faerie 

som är av relevans och som i sin tur finner paralleller i de övriga medelengelska texterna som 

kan informera dessa. Sir Orfeo tycks till viss del försöka hålla en mystisk atmosfär i sin 

representation av faerie. På rad 10 får man en hint från poeten om att det finns vissa berättelser 

som handlar om faerie, men det ges inget öppet uttalande om att detta är en sådan berättelse då 

även en rad andra typer av berättelser nämns. Dessutom är det mycket i Heurodis återberättande 

av drömmen som hon hade under det ympade trädet som indikerar att något övernaturligt pågår. 

Men det är inte förrän rad 193 som det tydligt handlar om faerie, då det beskrivs att hon rövas 

bort “With fairi forth y-nome”. Efter ges det många fler öppna referenser till faerie. Mötet med 

faerie i Sir Orfeo utforskas nedan tillsammans med de övriga medelengelska texterna. De övriga 

texterna återges inte i sin helhet, istället fokuseras de framträdande parallellerna och temana. 

Notera till att börja med vikten av skogen för mötet med faerie. I början finner man 

Heurodis vandrande i trädgården, en väldigt mänsklig skapelse. Men när hon lägger sig ner för 

att vila gör hon det vid ett ympat träd. Det står inte klart i dikten varifrån detta träd har ympats, 

men med tanke på att mötet med faerie sker här är det inte omöjligt att trädet har ympats från 

en av deras skogar; speciellt om man har i åtanke att konungen av Faerie propsade på att 

Heurodis skulle återvända till detta träd dagen efter. Det faktum att de hotar med att finna henne 

och slita isär henne om hon inte kommer dit visar att de är förmögna att färdas annorstädes, 

men det verkar vara enklare för dem att röra sig mellan områden som är kopplade till deras 

gränsland. Kontrasten här är mellan trädgården, det civiliserade, och skogen, det vilda. Man 

kan känna igen mönstret i Halls in- och utgrupper,194 där ingruppen är människorna och det 

civiliserade livet, medan utgruppen utgörs av faerie och där deras status som Andra görs än 

starkare med deras association med det vilda och magi. 
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Skogen är av väldig vikt för faerie, vilket blir än tydligare under Orfeos tioåriga självvalda 

exil. Han ser där ofta faeries jakt, deras härar som drar mot okända krig och deras sällsamma 

danser. Det är även i skogen han återigen finner Heurodis i sällskapet av de många vackra 

damerna på deras falkjakt. Skogen tycks utgöra gränslandet mellan civilisationen och Faerie 

och det är där man som människa oftast stöter på dem. I flera av de andra texterna finner man 

även exempel på detta. Sir Gawain, i Sir Gawain and the Green Knight, färdas genom skogen 

och vildmarken i sitt sökande efter Green Chapel. Det är i skogen, när han börjar bli desperat, 

som han som genom magi finner det underliga slottet med dess egendomliga, men hövliga, 

invånare.195 I “The Wife of Bath’s Tale” är det den namnlöse riddaren som vid gränsen till en 

skog åskådar ett dansande band av damer. När han drar närmare förlorar han dem mystiskt ur 

sikt för att istället finna en oerhört ful gammal kvinna.196 Likaså är det i skogen som kung 

Arthur, i The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnelle, möter den mystiske Sir Gromer 

Somer Joure och senare möter han även i skogen den oerhört fula gamla kvinnan Dame 

Ragnelle.197 Det är även till skogen som Sir Launfal i verket av samma namn söker sin tillflykt 

och möter den sköna Tryamour och hennes följe.198 

Skönhet är även det ett återkommande tema när man har att göra med fairies i medeltida 

litteratur. I Sir Orfeo beskrivs fairies skönhet vid många tillfällen. Trots sin skräck för dem 

berättar Heurodis för Sir Orfeo att de var de vackraste varelser som hon någonsin åskådat. De 

beskrivs ha fagra ansikten och vara klädda i mjölkvita kläder och deras konung bar på sitt huvud 

en fantastisk krona med en lysande juvel; dessutom rider de alla på snövita hästar. Här kan man 

även återigen se associationen med skönhet, vithet och ljushet som redan har berörts i avsnitten 

om den fornnordiska álfar-traditionen. Men man ges även ett underligt perspektiv i Sir Orfeo 

på vad som verkar vara fairies åsikt om vad som utgör skönhet. Deras konung beskriver 

Heurodis skönhet i rika ordalag och det verkar vara den primära orsaken till bortförandet av 

henne. Men hon placeras i hans samling bland massor av döda och döende människor, vars 

dödsorsaker är allt annat än vackra från vårt mänskliga perspektiv. Här är det möjligt att återigen 

läsa in den skrämmande ambiguiteten hos fairies som man redan har sett hos álfar och ælfe. De 

må vara fagra, men de är också farliga och deras motiv och syften är svårtydda. Det är även 

intressant att påpeka att fairies konung anser att det skulle vara en dålig matchning om Orfeo, 

som han bara tror är en vandrande musikant och som vid det här tillfället ser extremt sliten ut 

efter tio år i exil i skogen, med långväxt hår och skägg, skulle få Heurodis, som är vacker och 

skön att se på. Fairies estetik är i det här fallet sannerligen ambivalent.  

Även i övriga medeltida romanser möter man den skönhet som fairies beskrivs ha. I både 

“The Wife of Bath’s Tale” och The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnelle transformeras 

de fula gamla kvinnorna till unga och vackra kvinnor efter att den namnlöse riddaren och Sir 

Gawain har bevisat sin sanna natur när de uppfyller sina moraliska förpliktelser.199 De två 

damerna verkar dock i båda romanserna vara mänskliga, men de har transformerats genom magi 

som genom övriga associationer i berättelserna tycks härstamma från faerie.200 Även i Sir 

Gawain and the Green Knight är frågan rörande vad som är faerie ambivalent. Sir Gawains 

möte med frun till Bertilak, som Green Knight visar sig vara, är färgat av hennes skönhet och 

hotar att bli hans moraliska förfall. Hennes ljuvlighet beskrivs överstiga den Gawain har sett 

hos någon annan kvinna, inklusive Guinevere som legendariskt är den vackraste av alla kvinnor. 

Men som Bertilak i slutet avslöjar har han getts gestalten som Green Knight av Morgan le Fay 

för att testa och skrämma Arthurs hov, specifikt Guinevere. Vad är det då som hindrar frun från 
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att också ha getts en vackrare gestalt?201 Dikten lämnar en mångtydighet i vad som är faerie 

efter att Gawain har lämnat Bertilak och är på väg tillbaka mot Arthurs hov när de två sista 

raderna om Bertilak beskriver att “The knight in bright green / Turned to wherever he would”.202 

Om Bertilak bara getts skepnaden av Morgan le Fay för att skrämma och testa Arthurs hov, 

varför tycks han behålla den efter att hans uppdrag är utfört? Och varför finns det en viss 

otydlighet i vart han är på väg härnäst? Varför återvänder inte Bertilak direkt till sitt eget slott? 

Är han något mer än vad han säger till Gawain ändå? Det är en komplicerad väv om man söker 

att finna vem som är fairy, men tydligt är att något är faerie. 

Tydligare vad gäller fairies skönhet står dock att finna i Sir Launfal. Efter Sir Launfals 

uppbrott från Arthurs hov efter att ha förolämpats av en för Arthur-romanserna unikt 

promiskuös och otrevlig Guinevere faller Launfal, tidigare en mycket rik och givmild riddare, 

i fattigdom. I sin skam söker han sin tillflykt i en skog.203 Där möter han två vackra damer som 

för honom till Dame Tryamour. De två damerna beskrivs vara vita som snö och blommor, de är 

klädda i utsökta tyger och bär kronor på huvudet fyllda med lysande juveler och gyllene hårnät 

av guld.204 När Launfal sedan möter Tryamour beskrivs hon vara “The kynges doughter of 

Olyroun, / […] / Her fadyr was Kyng of Fayrye, / Of Occient, fer and nyghe, / A man of mochell 

myghte”,205 dottern till konungen av Faerie som regerar med stor makt på en ö långt bort. Hon 

beskrivs vara som ett lysande sken, hennes hy vit som en liljas eller nyfallen snö och hennes 

hår gyllene som guld.206 Scenerna påminner om ordvalen för Heurodis möte med fairies och 

det är kanske möjligt att se en viss tradition i formuleringarna för beskrivandet av dessa väsen. 

Parallellerna till álfar är starka och av speciellt intresse är associationerna med vithet, ljushet 

och skönhet när man har ordet alvs etymologi i åtanke. 

Etymologiskt är även ordet fairy intressant. Ordet i Sir Orfeo refererar till fay och det 

härstammar från det fornfranska fée och ultimat från det latinska fata, Ödet.207 Ett möte med 

faerie kan då även läsas som ett möte med ödet och baserat på karaktärens agerande avgörs 

deras öde. Eller, ännu mer specifikt för genren, det är karaktärernas moraliska handlingar som 

avgör deras öde. Eftersom detta är romanser skrivna för den anglonormandiska eliten behandlas 

i huvudsak de moraliska förpliktelser som tillkommer adelskapet och riddarklassen: chivalry, 

ridderlighet. Som ett tydligt exempel på detta kan man se Launfals möte med Tryamour och det 

förhållande som de ingår i. Hon ger honom många vackra och användbara ting, en tjänare och 

en hingst och det enda hon ber om i utbyte är att Launfal inte ska ta någon annan kvinna utan 

bara vara henne trogen. Hon varnar även honom att aldrig skryta för någon om henne, för då 

lämnar hon honom och alla hennes gåvor försvinner.208 Senare, när Guinevere försökt förföra 

Launfal och han rasat mot henne för att hon bjudit till något omoraliskt, uttrycker han sig med 

att även den fulaste av hans älskades jungfrur skulle vara bättre lämpad som drottning än 

Guinevere. Det är i detta tillfälle när han bryter mot sitt löfte, ett moraliskt snedsteg, som allt 

han fått av Tryamour, inklusive hennes kärlek, försvinner.209 Han har straffats av ödet, faerie, 

för sitt momentana moraliska misstag. Här blir återigen Halls hypotes om de övernaturliga 

väsendena, i det här fallet fairy, som väktare mot moraliska överskridanden från ingruppen 

relevant. På ett liknande sätt som Vǫlundr, en álfar, straffade Nídud för sina moraliska 

transgressioner210 straffas Launfal för brottet av sitt löfte av Tryamour, en fairy – om än inte 

lika blodigt och brutalt som Vǫlundr gjorde det. 

I de övriga romanserna ser man även exempel på hur faerie, ödet och moralitet verkar vara 

sammanflätat. Det verkar vara Lady Heurodis öde att bortföras från Sir Orfeo och Orfeos öde 
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att förlora Heurodis, eftersom inget han gör lyckas förhindra hennes bortrövande. Sir Gawain 

hotas även han att falla i moraliskt fördärv och hans ridderlighet befläckas när Bertilaks frus 

skönhet och hennes sexuella närmanden frestar honom att bryta både sin kyskhet och förolämpa 

sin värd om han skulle ligga med hans fru. Gawains enda snedsteg visar sig dock vara att han 

behåller en magisk artefakt som han hoppas ska skydda honom mot Green Knights yxhugg, 

trots att detta går emot det löfte han har ingått med Bertilak om att varje dag utbyta de erövringar 

som de gjort.211 Fairies vilja tycks i de här fallen vara synonymt med människornas öde och 

det tycks ofta vara bestraffande. Å andra sidan belönas istället den namnlöse riddaren och Sir 

Gawain av faerie/ödet när de har bevisat att de är villiga att åsidosätta sin vilja till förmån för 

sina moraliska förpliktelser och visar att de är ridderliga. Omvänt kanske det är kvinnorna i de 

två romanserna som belönas efter att de har bevisat för faerie att de kan finna riddare, 

människor, som har en god moralisk kompass. På ett liknande sätt belönas Launfal efter att han 

visat ånger över sitt moraliska snedsteg,212 vilket sannolikt visar på vikten av moralisk 

självinsikt inom ridderligheten. 

Fairies och elves fortsätter sin tradition som bland annat moraliska väktare mot 

transgressioner från ingruppen – och eftersom ingruppen i det här fallet är adelskapet och 

riddarna är det ridderligheten, chivalry, som utgör den moraliska koden. Gawains tvekan inför 

Green Knights yxhugg ger honom ett litet och ofarligt, men blodigt, sår på hans nacke och 

Launfals brytande av det löfte han gett Tryamour gör att han förlorar henne och de gåvor han 

givits av henne, för att nämna några exempel. Elves tycks nu även med det normandiska 

inflytandet från ordet fairy (från fornfranska fay, latin fata) vara representanter för ödet. Trots 

Sir Orfeos motstånd förs Heurodis utan besvär bort till Faerie och det går att se hur farliga de 

är i sina hot. De fortsätter även vara representanter för det Andra, en utgrupp som skiljer sig 

från den civiliserade mänskliga ingruppen i sin vildhet och sin association med skogen, det 

otämjda område som ligger som ett gränsland mellan mänsklighetens civiliserade samhällen 

och det övernaturliga. Kvar lever även det som man har sett i den fornnordiska traditionen där 

associationerna med álfar och vackerhet och skönhet var starka. I Sir Orfeo beskrivs flera 

gånger kungen och drottningen av Faerie med sin skönhet och ljushet, iklädda kläder och 

juveler som skiner starkt. De är även associerade med vithet, ridandes på snövita hästar och 

iklädda mjölkvita kläder. Dessutom står Launfals momentana nedfall att finna i hans braverande 

om Tryamours och hennes hovdamers skönhet som vida överstiger någon mänsklig skönhet, 

inklusive Guineveres. Sir Gawain frestas av skönheten hos Bertilaks fru, som är vackrare än 

någon kvinna han har sett, återigen även Guinevere. 

Väktare av moraliska överskridanden, domare över ödet, övernaturligt vackra, 

associationer med skogen, vithet och ljushet och fortfarande starkt ambivalenta samt, om de vill 

det, farliga karaktärer som står som representanter för de övernaturliga Andra, utgruppen. På 

detta sätt tycks porträtteringen av fairy vara i den medeltida litteraturen. Men vad hände med 

den trend som gick att se i Beowulf, där ælfe tycktes vara associerade med ondskans väsen? Var 

detta en unik instans i Beowulf eller var det ett typiskt drag i anglosaxisk tradition? Det är 

möjligt att det skedde en förändring i och med normandernas maktövertagande och att deras 

tradition med fairy ändrade perspektivet på ælfe. Det är även möjligt att som med så mycket 

annat hölls den anglonormandiska elitens och den anglosaxiska pöbelns traditioner och 

språkbruk isär och att ælfe och fairy därför samexisterade under dessa perioder, fast i olika 

sociala cirklar. Kanske detta bidrog till deras ambivalens? Men det är inte för detta arbete att 



 

30 

 

undersöka dessa frågor, det skulle krävas ett helt eget arbete för att utröna detta. Frågan nu är 

om det går att finna de teman och karaktärsdrag som hittills har uppmärksammats när den 

viktorianska erans litteratur undersöks, eller om det finns ytterligare nya skillnader? 

3.2.3 Den viktorianska eran 

För denna tidsperiod behandlas några utvalda berättelser från Andrew Langs Coloured Fairy 

Books, en bokserie om fairy-stories insamlade, nedtecknade och publicerade i slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet. Primärt är det berättelser från de tre första böckerna i serien, The 

Blue, Red och Green Fairy Book som är av intresse. Men först måste det påpekas att fairy-

stories är ett komplicerat område, i alla fall för detta arbetes syften och avgränsning med sitt 

fokus på enkom alver. Som Tolkien uttryckte det:  

fairy-stories are not in normal English usage stories about fairies or elves, but 

stories about Fairy, that is Faërie, the realm or state in which fairies have their 

being. Faërie contains many things besides elves and fays, and besides dwarfs, 

witches, trolls, giants, or dragons: it holds the seas, the sun, the moon, the sky; 

and the earth, and all things that are in it: tree and bird, water and stone, wine 

and bread, and ourselves, mortal men, when we are enchanted.213 

Detta blir tydligt i Langs fairy-samlingar där man möter allsköns övernaturliga väsen och 

fenomen i vad som ibland verkar vara en ytterst vardaglig miljö, ända fram tills det inte är det 

längre. Men eftersom detta arbete som sagt enbart har alver för intresse måste en viss selektion 

göras bland Langs samlade berättelser.214 Motiveringen för detta urval grundar sig i ett försök 

att ta tydliga exempel på elves och fairies för att undvika att hamna i en definitionsproblematik 

rörande vad som är faerie och vilka som är fairies. Om en berättelse innehåller tydliga 

anspelningar på att ett väsen är en fairy har de därför selekterats för detta arbete. Det måste även 

påpekas att detta är nedärvda berättelser som har levt i en eller annan form i orala traditioner i 

olika kulturer. I vissa fall har de även nedtecknats tidigare av andra insamlare. Detta innebär att 

de i sin tur är färgade av Andrew Langs författarskap. Eftersom dessa berättelser härstammar 

från äldre traditioner har de sannolikt genom tiderna även muterats och ändrat form och 

funktion. Detta innebär att det är genom linsen av en författare som samlade in dessa under den 

viktorianska eran som de bör läsas och tolkas utifrån. 

Den första av de utvalda berättelserna, “The Sleeping Beauty in the Wood”215 (hädanefter 

”Sleeping Beauty”), behandlar en kung och en drottning som är barnlösa. En dag får drottningen 

äntligen en dotter. Det hålls ett väldigt stort och vackert dop. Till dopet har de bjudit in alla 

fairies som de kan hitta i kungariket, totalt sju stycken, för att bli den lilla prinsessans 

gudmödrar. Vid ett sådant tillfälle var det kutym för fairies att ge sitt gudbarn gåvor. Efter dopet 

hålls en magnifik bankett för fairies där varje fairy ges utsökt vackra bestick av guld, besatta 

med juveler. När de ska till att äta anländer dock en till fairy. Hon är mycket gammal och ingen 

hade sökt henne eftersom hon inte setts till på mer än femtio år. Alla trodde henne därför död 

eller förtrollad. Hon bereds också en plats vid banketten, men det finns inte lika utsökta bestick 

tillgängliga för henne och hon känner sig förolämpad. En av de yngre fairy misstänker att något 

dåligt kommer att hända och gömmer sig för att ge sin gåva till prinsessan sist, utifall den gamla 

fairy ger prinsessan en ond gåva. De sex andra fairies ger prinsessan sina gåvor: hon ska vara 

den vackraste personen i världen; klok som en ängel; ha underbar elegans; en utmärkt dansare; 

kunna sjunga som en näktergal; och kunna spela all sorts musik till perfektion. Efter detta ger 
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den gamla fairy sin gåva, om den kan kallas det. För hon proklamerar att prinsessan ska sticka 

sig på en spinnrock och att hon kommer att dö av såret. Den sista goda fairy ger dock som sin 

gåva att prinsessan istället för att dö ska falla i en djup sömn i hundra år. Kungen förbjuder alla 

spinnrockor i ett försök att förhindra detta. Några år går utan incidenter, men prinsessan stöter 

en dag ändå på en spinnrock, sticker sig och faller i djup sömn. Den goda fairy som gett henne 

denna förmildrande gåva återvänder och försänker även hela slottet och alla dess betjänter i 

djup sömn, för att vakna med prinsessan om hundra år. Runtomkring hela slottet och dess park 

växer nu även en djup och tjock skog upp, för att skydda dem från inkräktare.216 

Berättelsen fortsätter vidare, men här slutar fairies direkta inblandning. Det första som bör 

noteras är att fairies i denna berättelse är feminina. De fornnordiska uteslutande manliga álfar 

och de anglosaxiska övervägande manliga ælfe tycks nu helt ha fallit i glömska. En början av 

denna tendens syntes i den medeltida diktningen med en något jämnare fördelning av manliga 

och kvinnliga fairies. Detta är ett mönster som även återkommer i de andra utvalda sagorna från 

Langs Coloured Fairy Books.217 I fem berättelser finns totalt tolv stycken fairies. Åtta stycken 

i “Sleeping Beauty”, sedan en varsin fairy för de fyra övriga berättelserna. I samtliga fall är 

varje fairy en kvinnlig sådan. Nedan följer en kortare synopsis av varje berättelse för att 

illustrera mötet med kvinnliga fairies och även med ett fokus på övriga återkommande teman 

för dessa berättelser. Dessa teman diskuteras sedan i sammanhängande detalj efteråt. 

I “Cinderella; or, the Little Glass Slipper”218 möter man återigen en fairy som är en gudmor. 

Det är hon som är ansvarig för att förtrolla en pumpa till en droska, sex möss till hästar för att 

dra droskan, en råtta till en kusk för att styra och sex ödlor till pager. Till sist utför hon sitt pièce 

de résistance när hon förvandlar Cinderellas kläder till tyg av guld och silver, täckta i juveler. 

Till detta ges Cinderella även ett par glasskor och uppmaningen att hon måste återvända innan 

klockan slår tolv eftersom allt gudmodern förtrollat då återvänder till sitt ursprungliga stadie.219 

I “Beauty and the Beast”,220 efter att Beauty har lovat att stanna i Beasts slott, möter hon i 

en dröm en ståtlig och vacker dam som uppmanar henne att se förbi utseenden.221 Långt senare 

i narrativet har Beauty av kärlek accepterat Beasts frieri och han förvandlas då till prinsen som 

hon också sett i sina drömmar. Det är vid detta tillfälle som damen som Beauty såg i drömmen 

äntrar scenen tillsammans med en drottning, prinsens mor. Damen från drömmen visar sig vara 

en fairy som förklarar att Beauty har befriat Beast/prinsen från en förtrollning som gjorde 

honom ohyggligt monstruös.222 

I “Jack and the Beanstalk”,223 när bönorna som Jack bytte mot en ko har vuxit till en enorm 

bönstjälk, möter Jack efter att han har klättrat upp för bönstjälken en underligt klädd gammal 

dam vid gränsen av en skog som överblickar ett slott. Damen berättar historien om slottet för 

Jack och avslöjar att han är dess rättmätige arvinge eftersom riddaren som bodde där var hans 

far. Jack och hans mor är de enda överlevande efter att en jätte mördat riddaren och Jacks syskon 

när de låg och sov. Som tur var för Jack och hans mor var de annorstädes när detta hände. Jack, 

som bara var ett spädbarn vid denna händelse, visste inget om detta och trodde bara att han och 

hans mor var fattiga bönder. Den underliga damen som berättat allt detta för Jack förklarar även 

att det är hans öde att söka hämnd mot jätten som tagit över slottet.224 Efter många modiga 

äventyr har Jack uppfyllt sitt öde och återigen möter han damen, men nu är hon vacker, ung och 

visar sig vara en fairy. Det är hon som har orkestrerat Jacks möte med slaktaren som sålde 

honom bönorna för att testa hans karaktär och Jack har genom sina aktioner bevisat att han är 

värd att återta sin rättmätiga roll som härskare över slottet.225 
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Till sist möter Rosimond i “The Enchanted Ring”226 en vacker dam på en häst. Rosimond 

har flytt sitt hem och sökt sin tillflykt i en skog efter att hans broder Bramintho ljugit för deras 

fader om att Rosimond konspirerar med en av familjens fiender. När Rosimond vaknar efter en 

natt i skogen ser han den vackra damen på hästen. Hon tycker att han ser olycklig ut och ger 

honom därför en ring med en diamant med förklaringen att beroende på vilket finger han 

placerar den sker olika saker. Om han vänder diamanten inåt mot handflatan blir han osynlig. 

Om han vänder den mot utsidan blir han synlig igen. Om han placerar den på lillfingret tar han 

skepnaden av konungens son med ett hovfölje. Om han placerar den på ringfingret tar han sin 

egen skepnad. Allt detta gynnar honom, men bara om han gör gott och inte ont i sitt användande 

av ringen. När Rosimond har fått denna ring och informationen förstår han att den vackra damen 

är en fairy.227 Efter att ha använt ringen för att lösa sina egna familjeproblem, fått sin fader 

inspärrad för att sona för sitt agerande mot Rosimond, fått sin broder att be om ursäkt, samt 

hjälpt kungen av landet, räddat den riktiga prinsen och mer därtill återlämnar Rosimond ringen 

till den fairy han mötte i skogen.228 Han har lärt sig mycket om godhet och ödmjukhet under 

tiden, men hans broder Bramintho tycks inte ha lärt sig något och försöker vända prinsen, som 

nu är kung, mot Rosimond. Fairy ger i sin tur ringen till Bramintho som ett straff och snart har 

brodern missbrukat ringens kraft, hans lögner uppdagats och kungen dömt honom till döden. 

Rosimond lider oerhört över det öde som ringen har spelat på hans familj och han ber fairy att 

aldrig ge den till någon som är besläktad med honom igen.229 

I dessa berättelser verkar det som att mötet med fairies inte längre är lika överraskande. I 

“Sleeping Beauty” är till exempel kungen och drottningen medvetna om var fairies håller till 

någonstans och de kan bjuda in dem till deras dotters dop. Att kungen och drottningen inte är 

förvånade är uppenbart i och med att de bjuder in fairies till dopet, men även Jacks möte med 

och uppdagande av att det faktiskt är en fairy han mött tycks inte förvåna honom. Cinderellas 

gudmor nämns vara en fairy nästan som i förbigående: “This godmother of hers, who was a 

fairy, said to her...”.230 Lika föga överraskande är även uppdykandet av en fairy tillsammans 

med prinsens mor, drottningen, i “Beauty and the Beast” efter att Beast har återvänt till sin 

riktiga form som prinsen. Rosimond sluter sig även snabbt till att han har att göra med en fairy 

efter att hon har förklarat ringens användningsområde för honom. Mötet med fairy är inte 

överraskande något mer, istället är det nästan förväntat. I den medeltida diktningen var mötet 

med faerie förvånande, men kanske inte oväntat. Kung Arthur vägrar till exempel att börja äta 

på större festligheter förrän han hade hört eller sett något fantastiskt.231 Sann till sitt ord börjar 

han inte äta förrän Green Knight har gjort sitt uppdykande, proklamerat sin utmaning, fått sitt 

huvud avhugget av Gawain och sedan ridit därifrån, med sitt huvud i famnen. Efter detta har 

skett utropar Arthur att det nu sannerligen är dags att börja äta.232 Mötet med faerie var kanske 

inte det som Arthur hade förväntat sig och det sätt som det tog sig uttryck var förvånande, men 

det var inte förvånande att något förunderligt skedde. 

Det verkar även ha skett ett visst skifte i hur fairies presenteras i Langs samlingar. En stor 

del av dem tycks vara uppenbart goda och nästan alla fairies ger både materiella gåvor, skönhet, 

kunskap och även information som gynnar hjältarna av berättelserna. De uppenbara undantagen 

är den gamla fairy som känner sig förolämpad och förbannar den lilla prinsessan och även till 

viss del den fairy som ger Rosimond ringen. Det finns fortfarande en viss ambivalens hos fairies 

eftersom de bevisligen kan vara farliga, som den gamla fairy som förbannar prinsessan eller 

den fairy som bestraffar Rosimonds broder Bramintho genom att ge honom ringen. Men 
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övervägande tycks fairies i dessa berättelser göra goda gärningar för människorna. Istället tycks 

nu den uppenbara faran och odiskutabla ondskan återigen enbart ligga hos andra varelser som 

troll, jättar eller andra människor. Detta utforskas inte närmare här, men i andra av Langs 

berättelser är det ofta andra övernaturliga väsen än fairies (och ibland människor, ofta då med 

magiska krafter) som står som antagonister. 

Dessa aktioner som fairies tar mot människor, oavsett om de är goda eller onda, ringer även 

av det tema som undersöktes för den medeltida diktningen om fairies som domare över 

människornas öde. Den fairy som Rosimond möter dömer genom sina handlingar över hela 

hans familj: Rosimonds far fängslas av henne och släpps sedan ut igen av Rosimond efter att 

han har tagit sin lärdom; Rosimond själv lär sig mycket om världen och sig själv och blir en 

bättre och godare människa, men lider fortfarande till viss del på grund av Braminthos öde; 

Bramintho straffas eftersom han inte har tagit någon lärdom och hans outvecklade moral möts 

med döden; samtidigt lider modern över allt som sker för deras familj. För både Beauty, Jack 

och Cinderella hjälper fairies dem på vägen mot deras öde. Beauty möter i drömmen en fairy 

som ger henne rådet att se förbi utseenden för att bli lycklig. Jack möter också en fairy som ger 

honom hans uppdrag, förklarar hans rättmätiga plats och senare avslöjar att hon har testat 

honom för att se om han var värdig. Cinderella ges alla de föremål som hon behöver för att 

möta sitt öde samtidigt som hon ges en restriktion: att inte stanna på balen efter midnatt eftersom 

alla hennes föremål då återgår till sitt normala stadie. Cinderella belönas sedan med prinsen 

eftersom hon har följt de restriktioner hon givits. Till sist skyddas den lilla prinsessan i 

“Sleeping Beauty” av en av de goda fairies efter att den onda fairy har bestraffat henne på grund 

av den upplevda gliringen från konungen och drottningens sida. Prinsessans öde ligger i 

händerna hos två fairies: den ena vill bestraffa hennes föräldrar för ett moraliskt överskridande 

(att inte bjuda in och servera en fairy lika väl som de andra fairies) och den andra fairy som ser 

att ett oskyldigt barn som ännu inte har kunnat göra några moraliska felaktigheter inte kan 

straffas för sina föräldrars ärliga misstag och som därför väljer att skydda henne. Fairies tycks 

både vara domare över människornas öde, samt vara de som ger dem verktygen för att möta sitt 

öde. Det återkommande temat med fairies som väktare och bestraffare av moraliska 

transgressioner från ingruppen – betänk exempelvis Vǫlundrs hämndaktioner mot Níduds 

uppenbart onda handlingar – tycks nu ha kompletterats med rollen som belönare av goda 

moraliska ageranden, något som redan började synas i den medeltida diktningen. 

I “Sleeping Beauty” ser man även något som inte har förekommit i tidigare traditioner, i 

alla fall inte som har varit material för undersökning i detta arbete, då en gammal fairy dyker 

upp. Tidigare har enbart unga, eller tidlösa, fairies, álfar, ælfe och så vidare figurerat. Så är 

även fallet med de övriga fairies man möter i de utvalda berättelserna för denna period: de är 

alla unga och vackra. En del fairies i berättelserna har förklätt sig för att dölja vad de egentligen 

är, vilket kastar lite tvivel på huruvida den gamla fairy faktiskt är gammal. Men denna skepsis 

stillas snart av det antagande som alla i hovet tycks ha gjort: “it was above fifty years since she 

had been out of a certain tower, and she was believed to be either dead or enchanted”.233 Det 

faktum att hon ses som en gammal fairy sammanlänkat med att hon inte har setts på över femtio 

år samt att man antar att hon därför är död indikerar att fairies i vissa traditioner tycks åldras.234  

Till sist återkommer ett tema som utforskades i föregående avsnitt: skogen som ett 

gränsland för faerie. I “Sleeping Beauty” framkallar den goda fairy en magisk skog runt hela 

slottet som ett slags skydd mot utomstående fram tills prinsessan vaknar upp efter sin 
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hundraåriga sömn. Jack möter sin fairy vid randen av en skog och den tycks utgöra en tydlig 

gräns när han överblickar landet och ser slottet. Rosimond möter sin fairy efter att han har sökt 

sin tillflykt i en skog och sovit där en natt. Beauty befinner sig i drömmen vid en skog vid en 

bäck när prinsen uppmanar henne att söka efter honom. Skogen förekommer även i många av 

de andra berättelserna i Langs fairy-samlingar, även om fairies inte är direkt involverade i 

berättelsen. Skogen tycks fortfarande vara ett gränsland eller liknande för mötet med faerie, 

som Beautys möte med prinsen, om än inte med fairies. 

För denna period har en del nya teman introducerats och en del gamla återkommit i 

oförändrad eller något förändrad form. Skogen är fortfarande av hög relevans för mötet med 

fairies och faerie för många av hjältarna i berättelserna. Mötet med fairies tycks nu även vara 

något som inte är oväntat från människornas sida, eller åtminstone inte så förvånande som det 

tycks ha varit i tidigare traditioner. Dessutom tycks fairies fortfarande vara väktare mot 

moraliska transgressioner från ingruppen och likt den medelengelska diktningen agerar de även 

som belönare av goda och rättfärdiga moraliska handlingar. Ytterligare en förändring som har 

skett verkar vara att fairies nu är mer uppenbart goda varelser som oftast söker att belöna 

människor samtidigt som de behåller den äldre traditionen med att vara domare över 

människornas öden. De är fortfarande till viss del ambivalenta väsen som kan vara farliga, som 

den gamla fairy som förbannar den lilla prinsessan. Vidare novationer när det gäller fairies är 

nu även att de tycks kunna åldras. Till sist, och kanske mest märkvärt, är att fairies numer tycks 

vara uteslutande feminina. Detta tycks ha varit en stegvis utveckling av detta övernaturliga 

väsen från de fornnordiska uteslutande maskulina álfar, till de övervägande manliga ælfe i 

anglosaxisk kultur, till den medeltida traditionens mer blandade manliga och kvinnliga fairies 

vidare till denna tids kvinnliga fairies. Om detta är trender som håller i sig eller utvecklas 

utforskas i nästa avsnitt som behandlar modern fantasy. 

3.2.4 Modern fantasy 

För den moderna perioden finner man nästan lika många idéer om vad alver är som det finns 

författare. Samtidigt går det ofta att härleda dessa idéer till tidigare traditioner. Därför fokuserar 

det här avsnittet på två stycken olika representationer av vad alver är från två olika författare. 

Eftersom en stor del av den litteratur som har utforskats i tidigare avsnitt har haft sitt ursprung 

på de brittiska öarna har därför följande urval gjorts för detta avsnitt: J.R.R. Tolkiens “Smith of 

Wootton Major”235 och två delar i J.K. Rowlings Harry Potter-serie: Chamber of Secrets236 och 

Goblet of Fire;237 två av samtidens största litterära namn inom brittisk fantasy som i dessa verk 

behandlar olika aspekter av vad alver kan tänkas vara. 

Den första av dessa berättelser, “Smith of Wootton Major” av Tolkien, började sin existens 

som ett förord till en nyutgåva av George MacDonalds The Golden Key. Det var Tolkiens avsikt 

att förklara för den tilltänkta publiken av MacDonalds bok vad Fairy är för något. Efter en 

pedagogisk förklaring började han illustrera det hela med vad som var tänkt som en kortare 

berättelse. Men efter ett tag märkte han att denna fått ett eget liv och att den fortsatte längre än 

förväntat. Han separerade till sist skildringen från förordet och fortsatte arbeta på sin nya 

skapelse. Tolkien avslutade aldrig förordet till MacDonalds The Golden Key, men han 

producerade åtminstone sin sista berättelse.238 Efter ett helt liv av att arbeta i huvudsak på sin 

sekundära värld, med några avstickare för andra kreationer, är “Smith of Wootton Major” ett av 

Tolkiens verk som påminner mest om tidigare traditioners idéer om fairies och faerie. Vilket 
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trots allt var dess syfte när han började skriva den för förordet: att förklara de teman och 

strukturer som gamla fairy-stories tycks innehålla och ta. Det är inte förvånande att det är 

Tolkien som har skrivit en berättelse som starkt påminner om dessa äldre traditioner. Shippey 

har argumenterat övertygande för att Tolkiens arbete med sin sekundära värld och de alver han 

skapade för denna var ett försök att besvara några av de problematiska frågor som uppstått inom 

folkloristiken under århundradena rörande vad alver var för något.239 Som har utforskats ovan 

i detta arbete finns det många problem när det gäller alver både etymologiskt, inom folktro och 

inom litteratur. Om man även har i åtanke Tolkiens essä “On Fairy-Stories” blir det tydligt att 

han vigde stor möda åt att försöka lösa och förena dessa problem,240 vilket som sagt tydligast 

tog sig uttryck i hans kreativa arbete med sin sekundära värld. Kanske var det även därför som 

Tolkien fann det svårt att förena association mellan ylfe, eotenas, orcnēas och gīgantas i sin 

översättning av Beowulf? 

Eftersom “Smith of Wootton Major” var ämnat som ett illustrativt och pedagogiskt exempel 

av en fairy-story är berättelsen nästan formulärlik i sin natur och det förekommer många 

element som osökt för tankarna tillbaka till den medeltida riddartraditionens möten med faerie. 

Berättelsen börjar i den lilla men framgångsrika byn Wootton Major, känd för sina kunniga 

hantverkare, men speciellt känd för sin matlagning. En av de viktigaste personerna i byn är 

således Master Cook. Under året anordnas många festligheter i byn i deras Great Hall, där även 

många möten hålls och viktiga personer träffas. En av festerna hålls dock bara en gång vart 

tjugofjärde år och då är det bara barn som bjuds in. För detta tillfälle förbereder Master Cook 

sin karriärs viktigaste skapelse: en Great Cake. När berättelsen börjar har dock den nuvarande 

Master Cook bestämt sig för att ta semester, något som aldrig tidigare har skett. När han 

återvänder är han mycket förändrad. Han hade alltid varit en snäll person som gillade att se 

andra lyckliga, men han var själv seriös. Efter återvändandet är han dock gladlynt, skämtar, 

skrattar och sjunger ofta. Han har även tagit med sig en lärling, oftast enbart kallad Apprentice, 

eller Prentice, men vars egentliga namn är Alf. Prentice ser väldigt ung ut, knappt i sina tonår 

och är smalare än de flesta andra pojkar i hans ålder som bor i Wootton Major; han är kvick i 

handling men mild i sitt tal.241 

En dag, tre år efter att han återvände med Prentice, lämnar Master Cook sitt ämbete helt för 

att återigen ta en semester, en semester från vilken han inte ämnar återvända. Han ger ett 

meddelande till Prentice att vidarebefordra till resten av byn. I sin panik över att inte ha en 

Master Cook tänker dock inte byn på att ge titeln till Prentice – som trots allt bara tränat i tre 

år. Istället väljer de en man från byn, Nokes, en duglig kock. De tänker att han hinner bli en 

kompetent kock fram till nästa Great Cake om sju år. Nokes lär sig under dessa sju år mer om 

matlagning, mycket genom att i smyg kika på vad Prentice kan göra. Nokes kan göra skapliga 

kakor och tårtor för andra fester, men han är nervös för den stundande festen och den Great 

Cake som han förväntas baka. Den måste vara innovativ och annorlunda än tidigare Great Cakes 

och eftersom den ska serveras till barn funderar Nokes på vad barn gillar. Det enda han minns 

att han själv gillade som barn var socker och fairies. Det första är trevligt hela livet, men det 

andra växer man snart bort ifrån, varför detta fungerar som ett bra tema för en Great Cake för 

barn i hans tycke. När han går igenom tidigare Master Cooks recept märker han att han saknar 

mycket av vad han behöver och han letar därför på en gammal svart låda som han minns 

innehåller en del kryddor. Tyvärr är de flesta kryddor för gamla. Men han hittar i lådan en liten 

stjärna som ser sådär svart ut som silver tenderar att bli om det inte polerats. Prentice ser honom 
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och varnar honom för att stjärnan är fay, att den är från Faery. Nokes skrattar bort det hela och 

tycker att Prentice nog en dag också växer upp. Stjärnan placeras i tårtan som en av 

överraskningarna. Men när barnen har ätit upp hela tårtan har alla överraskningar utom stjärnan 

upptäckts.242 

Ett av barnen, en pojke på tio år, har nämligen råkat äta upp stjärnan utan att märka det. 

Den stannar i honom i ett halvår. En morgon i juni vaknar han tidigt och ser på gryningen genom 

ett fönster. Fåglarnas sång sprids från väst och tycks skölja över honom och det hela påminner 

honom om faerie. Han börjar själv sjunga en sång med underliga ord som tycks komma inifrån 

honom och plötsligt faller den lilla stjärnan ut genom hans mun, inte längre matt svart utan 

istället skinande silver. Utan att tänka placerar han stjärnan i mitten av sin panna, där den 

stannar. Få märker av den, men de som ser den tänker inget underligt om det, det är bara en del 

av hans ansikte. Stjärnan verkar ge honom många egendomliga kvalitéer. Hans röst blir fager 

att lyssna till och det tycks ligga ett ljus i hans ögon.243 

Pojkens far är en smed och sonen följer i faderns fotspår, blir känd vida omkring för sitt 

goda hantverk och tar namnet Smith. Han smider både saker av nytta och för dagligt bruk, men 

när han har tid smider han vackra saker för nöjets skull. Faerie har påverkat honom genom 

stjärnan, men han har även genom den getts en möjlighet att utforska Faery och han känner 

stora delar av dess regioner väl. Men han pratar med få om detta, för de flesta dödliga är numer 

som Nokes och vill inte höra talas om sådant nonsens då det bara är för barn att roa sig med i 

fantasin. Han döljer det dock inte för sin fru och sina barn, då de ser stjärnan klart och tydligt.244 

Under sina resor till Faery gör stjärnan att det mindre farliga onda undviker honom och 

mot det mer farligt onda är han skyddad. Han lär sig mycket under sina resor dit. Bland annat 

förstår han att vanliga dödliga inte kan hoppas att besegra de farliga saker som lurar i det landet 

då dödliga inte skulle kunna bära de vapen som krävs för sådana äventyr. Han blir därför aldrig 

en krigare under sina resor, utan han är alltid en utforskare och lärjunge. Med den förståelsen 

smider han aldrig några vapen i den vanliga världen heller.245 

När Smith är i Faery och utforskar dess länder anländer han till en strand där han ser några 

landstigna sjöfarande alver, som tycks ha återvänt från ett krig. De är hemska att beskåda, deras 

vapen blänker farligt och det är ett ljus i deras ögon. När de börjar sjunga en triumfsång slänger 

sig Smith ner i skräck. Senare utforskar han istället andra delar av Faery, eftersom han 

misstänker att han är på en ö och att stranden är dess yttersta gräns. Han söker sig mot bergen i 

hopp om att anlända till hjärtat av riket. Under sina resor märker han även att saker som han en 

gång funnit ibland är svåra att finna igen, som om de inte vill bli funna. Resorna är svåra och 

ibland tycks landet vända sig mot honom.246 

En dag finner han sig dock vara nära mitten av landet och där möter han ett sällskap 

dansande alviska damer. En av dem kallar honom vid namnet Starbrow och påpekar att han 

blivit djärv som vågar söka sig långt in i landet. Hon funderar vad drottningen skulle säga om 

hon visste detta. Han hade trott att stjärnan var en tillåtelse att gå var han ville, men nu inser 

han sitt misstag och skäms. Hon verkar dock förlåtande och tar med honom i dansen. När de 

skiljs åt placerar hon en blomma i hans hår och han återvänder hem utan att minnas något av 

tillbakaresan. Väl hemma tycks blomman avge ett inre ljus. Smith gör en ask för blomman och 

den går sedan i arv i många generationer.247 

Många år har passerat sedan stjärnan kom till Smith. Han var tio år vid det tillfället. Redan 

har ytterligare en tjugofyraårsfest passerat. Ännu en nalkas. Smith börjar närma sig sextio års 
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ålder. Under tiden har Alf blivit Master Cook, bakat en Great Cake och står inför att skapa en 

andra. Det är i nalkandet av detta som Smith gör ytterligare en resa. Den här gången hamnar 

han framför drottningen av Faery och han känner igen henne som alvdamen som dansade med 

honom tidigare.248 Hon ger honom ett meddelande att lämna till kungen av Faery: “The time 

has come. Let him choose”.249 Smith vet dock inte var konungen av Faery är någonstans och 

trots att han tidigare har frågat många är det ingen som vet. Drottningen förklarar att om inte 

kungen har berättat för honom kan inte hon heller göra det.250 

På sin resa tillbaka möter Smith en person som känner honom vid namnet Starbrow och 

som slår följe med honom. Eftersom de inte lämnat Faery än frågar Smith den okände personen 

om denne vet var kungen är. Han säger sig veta och att Smith därför kan ge honom meddelandet. 

När de passerat gränsen till Faery visar sig den okände vara Alf, eller Prentice, som nu 

egentligen är Master Cook. Alf ser dock inte så gammal ut som han gjort tidigare i byn. Istället 

ser han ut som när han var ung. Alf uppmanar Smith att det nu är dags för honom att lämna 

tillbaka stjärnan som han har fått. Smith, som är motvillig först, inser varför han måste göra det, 

men vet inte till vem han ska lämna tillbaka den. Alf leder honom till den lilla svarta lådan där 

Nokes först hade hittat den. Efter att han frivilligt återlämnat stjärnan frågar Alf honom till 

vilket barn Smith vill att den ska komma. Smith väljer Tim, Nokes barnbarnbarnsbarn. När 

Smith frågar Alf varför han lät honom välja svarar Alf att drottningen hade sagt att det var dags 

och det är då Smith förstår att Alf är konungen av Faery.251 

Den första Master Cooks semester var till Faery, vilket förändrade honom. Rider, som han 

egentligen heter, för med sig tillbaka den lilla silverstjärnan och Alf, som följer med för att se 

till att Riders önskan om att stjärnan ska gå till hans dotterson Smith uppfylls. Alf, som visar 

sig vara konungen av Faery, har orkestrerat hela detta event.252 Återigen ser man fairies 

anknytning till ödet i och med att barnet som ska bli Smith som sväljer den lilla stjärnan har 

valts för att göra det, trots att stjärnan gömdes i tårtan och tjugofyra barn hade möjligheten att 

råka hitta den. Det är inte heller enbart av en slump som detta sker. Alf förklarar för Smith att 

han gjorde ett bra val när han valde Tim, eftersom det också hade varit Alfs val av nästa barn 

som skulle få stjärnan.253 Flera teman som går att känna igen från den medeltida diktningen 

förekommer i denna berättelse. Bland annat har man drottningen och kungen av Faery, 

dansande damer, skogen som ett gränsland och hur vackra fairies är. De är klädda i ljusa kläder, 

har skinande juveler och tycks även ha ett ljus utstrålande från sina ögon. Ännu ett 

återkommande tema är hur farligt Faery är för dödliga vilket reflekteras i den tidigare sedda 

ambivalensen hos fairies. När Smith ser alvkrigarna återvända till stranden är de skrämmande 

och påminner om de alvkrigare som Sir Orfeo såg under sin exil. Hans möte med drottningen 

och hennes dansande band av alvdamer för tankarna till den scen som beskrivs i ”The Wife of 

Bath’s Tale”. Smiths alvdamer är vackra och inte alls skrämmande, men fortfarande besitter de 

en slags dominans som exemplifieras av drottningen som får honom att skämmas över sitt 

utforskande av Faery. Man ser även denna ambivalens hos Alf, som i ena stunden tycks vara 

en godhjärtad, mild och tystlåten yngling men som i nästa stund, när han visar sin riktiga form, 

är skrämmande att åskåda.254 Men det förekommer även ett nytt inslag som tycks vara typiskt 

för den moderna fantasygenren i form av den skepticism som faerie initialt ofta bemöts med. 

Nokes står som den tydligaste karaktären för detta i berättelsen. Inte ens efter att Alf har 

konfronterat honom och visat sig i sin rätta form kan Nokes senare låta bli att “rationalisera” 

det hela.255 Som sagt skrev Tolkien denna berättelse i ett pedagogiskt syfte, varför det sannolikt 
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är lätt att identifiera återkommande teman och även varför det förekommer många sådana. 

Tolkien hade trots allt en mycket bred kunskap att dra inspiration ifrån. Det är även intressant 

att se det något modernare inslaget med att faerie bemöts med skepticism från människors sida. 

I både den medeltida och den viktorianska litteraturen har faerie varit något som nästan var 

förväntat, medan det här bemöts med motstånd av en del. 

I Rowlings Harry Potter and the Chamber of Secrets möter Harry för första gången en 

house-elf, Dobby, som beskrivs ha “large, bat-like ears and bulging green eyes the size of tennis 

balls” och med en lång, smal näsa, “wearing something that looked like an old pillowcase, with 

rips for arm and leg holes” och med “a high-pitched voice”.256 Dessutom visar Dobby genom 

sina handlingar även på magiska krafter då han bland annat får en tårta att sväva,257 teleporterar 

sig från en plats till en annan vid ett antal tillfällen258 och visar sig ha förhäxat ett objekt som 

jagar Harry.259 Senare förklarar Dobby att hans underliga klädesplagg är ett tecken på hans 

status som slav och att han endast kan bli fri genom att ges ett riktigt klädesplagg av sina ägare. 

Dock visar det sig att Dobby tycks vara något idiosynkratisk när huvudkaraktärerna i Harry 

Potter and the Goblet of Fire260 möter fler house-elves som uppenbarligen finner det otänkbart 

att de ska “befrias” genom att tilldelas kläder. En house-elf, Winky, har getts kläder efter en 

blunder och skammen i detta har drivit henne till att falla ned i alkoholism. House-elves, 

förutom Dobby, tycks vara villiga slavar som är stolta över sin position, som ser det som 

förolämpande att erbjudas betalning och som finner det skamligt att bli given frihet genom att 

tilldelas kläder.261 Men vad bär house-elves för relevans för detta arbetes syften? Den uppenbara 

kopplingen ligger i namnet, house-elf, men det finns även djupare influenser som är av intresse. 

Ofta i Rowlings verk finns underliggande meningar i namnen hos karaktärer och platser. 

Dobby är inte ett undantag. Enligt OED Online är en dobby “a household sprite or apparition 

supposed to haunt certain premises or localities; a brownie”.262 Rowlings Dobby, fram tills han 

befrias, och house-elves generellt är sannerligen en form av “household sprite”. En brownie är 

en “benevolent spirit or goblin, of shaggy appearance, supposed to haunt old houses, esp. 

farmhouses, in Scotland, and sometimes to perform useful household work while the family 

were asleep”.263 Detta påminner även om beskrivningen av Dobby när Harry möter honom 

första gången; Dobby har ett väldigt raggigt utseende. Purkiss ger en liknande förklaring och 

menar att “brownies, or hobs, [are] household spirit[s] that [help] housewives, or more often 

servants, with their work in exchange for food, usually a bowl of milk or cream”.264 Dobby, 

brownie, hob. Tre olika namn för vad som verkar vara samma eller snarlika väsen. Detta 

återkommer nedan, men först några paralleller mellan Rowlings skapelse och folksägner. 

Rowlings house-elves har, förutom sitt utseende, ett par urskiljande drag: de arbetar för en 

och samma familj, ofta i flera generationer av både deras ägare och deras egna arvingar; de tar 

inte emot någon betalning; att ge dem kläder är likvärdigt med att ge dem avsked. Dessa 

karakteristika finner paralleller hos några andra traditioner. I de nordliga engelska och i de 

skotska sägnerna var brownies, enligt Keightley, som bestyrker de påståenden som getts ovan, 

ett väsen som bodde hos en familj och hjälpte till att sköta hushållet. De var även något stolta 

av sig och det var därför förolämpande att ge dem direkt eller uppenbar betalning. Istället skulle 

man vara lite slug och diskret ställa fram en gåva åt dem. Om man råkade förolämpa dem genom 

betalning lämnade de helt sonika familjen och hushållet.265 Även i svenska folksägner finner 

man några analogier till Rowlings house-elves. Enligt af Klintberg är ett typiskt narrativ rörande 

bondgårdsväsen och kläder i Sverige följande: “A farmer sees that the clothes of his farm spirit 
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are old and ragged. New clothes are made for him and placed in the barn. The farm spirit puts 

them on and leaves the farm, because he does not want to soil his fine new clothes”.266 Den 

skotska brownie blir förolämpad och lämnar sin tjänst om den istället för en gåva får betalt. Det 

svenska bondgårdsväsendet lämnar gården om den ges nya fina kläder. Rowlings house-elves 

finner således motsvarigheter i dessa folksägner. Dels betalas inte hennes house-elves, de 

arbetar gratis och finner det förolämpande att ens bli erbjuden betalning för sitt jobb. Dels 

“befrias” de om de ges nya kläder (de flesta house-elves ser det snarare som ett straff), det vill 

säga att de lämnar det hus och den familj som de har betjänat tidigare. 

För att återknyta till dobby, brownie och hob återstår en fråga rörande house-elves: varför 

house-elves? Eftersom det här arbetet är intresserad av alver är det av vikt att försöka utröna 

varför detta väsen har getts namnet house-elves när de både i utseende och beteende tycks olik 

de tidigare alver som har undersökts. Två bitar av separat argumentation ger en möjlig 

förklaring för detta. Till att börja med ger Purkiss en ytterst reduktionistisk bild gällande fairy 

i populärkultur. Hon menar att trots att det finns hundratals olika namn för fairy och tusentals 

olika berättelser finns det bara ett fåtal egentliga typer av fairy: “1. Brownies, hobs and 

familiars; live in one house or serve one person, and overlap with 2. Fairy guides; often dead; 

conduct a person to fairies and/or teach them fairy lore. 3. Fairy societies; seen in fairy world 

or on ride; include king and queen. 4. Poltergeist/demon fairies, eventually melt down into 

tricksters; overlap with 1”; i sin tur kan dessa grupper reduceras till två: de som har ett eget 

hushåll eller de som bor i människors hushåll.267 Dobby och house-elves generellt skulle 

placeras in i den senare av de två sistnämnda kategorierna. När det gäller varför denna kategori 

av fairy även bär någon form av namnet elf beror det sannolikt på de två ordens ursprung. Fary 

är ett franskt lånord som kom in genom engelskan och började ersätta det ursprungliga engelska 

elf, men i Skottland tog denna övergång längre tid. Hall menar därför att användandet av elf- i 

sammansatta ord i det lågskotska språket fördaterar inkomsten av det franska fary genom 

engelskan,268 vilket sannolikt innebär att elf har fortsatt vara en starkare tradition i Skottland än 

i England där elf och fairy blandades och kom att bli synonyma över tid. Det är möjligt att det 

var mer naturligt för Rowling, om hon nu var influerad av de ovan diskuterade folksägnerna, 

att kalla sina varelser för house-elves eftersom det var mer i linje med den skotska traditionen 

som inte sett lika tydliga influenser av franskans fary. Eller, med andra ord, house-elves kändes 

mer skotskt och eftersom inspirationen tycks ha varit de nordliga och skotska brownies var 

house-elf det självklara valet för Rowling. 

Rowling har bidragit till populärkulturen med en annan form av alver än vad Tolkien gjorde. 

Tolkien tycks röra sig inom de fornnordiska, anglosaxiska och medeltida traditionerna269 medan 

Rowling verkar ha dragit inspiration från folksägner från de norra delarna av England och 

Skottland.270 Gemensamt för de båda är att de bygger på tidigare traditioner. Detta tycks vara 

det typiska mönstret för alver inom modern fantasy, precis som det sannolikt har varit för 

tidigare perioder: de är ofta ett hopkok av olika idéer eller derivationer av specifika folksägner 

och legender. Tolkien, som en purist och akademiker, sökte att förena och lösa de problem som 

hade uppstått inom den tidiga folkloristikens uppenbara motsägelsefulla och problematiska 

alver, vilket ledde honom till sin egen relativt väldefinierade och tydligt markerade värld där 

alver har ett enhetligt och (relativt) problemfritt ursprung.271 Rowling har i sina verk istället 

förenat en stor blandning av olika folksägner, mytologiska och legendariska väsen samt 

berättelser utan att försöka ge en lösning på hur dessa egentligen hänger ihop och vilket 
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ursprung de har. På så sätt ligger hennes litteratur till viss del närmare “verklighetens” alver och 

andra övernaturliga väsen: det är en röra som orsakats av flera århundradens övermått av sägner 

som har genomlevt separationer och blandningar fram och tillbaka i okontrollerade vågor i både 

tid och rum. 

4 Resultat 

Här följer en relativt kortfattad genomgång av de essentiella punkter som har analyserats i 

kapitel 3, med början i etymologin. Det svenska ”alv” kan sannolikt härledas från det 

urindoeuropeiska */albh-/ vidare till det urgermanska */ɑlβi-z/ (*/ɑlβa-z/). Ordet finner 

kognater i det latinska albus, albanska elb och germanska ord för svan, som fornengelska ylfetu 

och för det här arbetet de relevanta fornnordiska álfar, anglosaxiska ylfe272 och engelska elves, 

med flera. Vithet, ljushet och godhet är möjliga associationer som går att finna. Samtidigt finns 

en stark ambivalens i definitionerna av de samtida formerna elf och ”alv” (se avsnitt 3.1.1). 

Fornnordiska álfr tycks enbart vara associerad med män. Ordet används för att beskriva 

mänskliga män i kenningar i skaldisk diktning. Dessutom är den enda varelse som tycks vara 

en álfr, Vǫlundr, manlig. Som ett övernaturligt människoliknande väsen står álfar som en 

utgrupp i opposition till den mänskliga ingruppen, men eftersom de är människoliknande ses 

de mer positivt än den monstruösa utgruppen. I ljuset av detta står de alltså som en 

representation av det Andra, något för den mänskliga ingruppen att kontrastera sig mot. Trots 

deras starka association med män tycks det hos álfar finnas förknippningar till femininet, vilket 

möjligtvis skulle vara en acceptabel normtransgression för dem som grupp eftersom de är 

Andra. I fallet Vǫlundr är det även möjligt att se associationen med vithet och ljushet, samt 

hans starkt ambivalenta natur och handlingar, vilket relaterar till den ovan utforskade 

etymologin. Sturluson introducerar några nybildningar rörande álfar som moderna akademiker 

finner ogrundade och onödigt komplicerande, men det är av intresse att han tillskriver en av 

sina grupper som ljósálfar, ljusalver, vilket återigen pekar på associationen med ljushet och 

vithet. Sturluson visar även på trenden med att försöka förena hedendomens folktro med den 

kristna läran (se avsnitt 3.1.2.1). 

Evidensen för ælfe i en del av det anglosaxiska medicinska materialet verkar i vissa fall 

vara grundade i senare historiografiska misstag. Åkommor orsakade av ælfe förefaller bland 

annat vara interna smärtor hos både människor (som gulsot) och djur. Vissa externa åkommor 

som tycks orsakas av ælfe liknar blåsor på huden, mässling och vattkoppor. Det finns även 

åkommor där ælfe antas ha påverkat individens mentala tillstånd. Det finns möjliga 

associationer till magi relaterad till fornnordisk praxis. Ælfe tycks ha använts som en av många 

generella förklaringar att något övernaturligt har åsamkat individen en åkomma. En del 

botemedel verkar sätta den skadade eller sjuke i ett episkt narrativ i syfte att lindra dennes 

lidande då detta upplevdes som mer heroiskt än vad det var. Samtidigt kan det ha varit för att 

skydda den sjuke som nu inte kunde bidra till samhället. Istället för att den sjuke utelämnades 

av ingruppen samlades nu dessa mot utgruppen i försvar av den sjuke samt sig själva. Ælfe 

associeras med vissa kvinnliga övernaturliga väsen i några källor, kanske ett led i förändringen 

från ett maskulint till ett feminint väsen. De är fortfarande ambivalenta till sin natur och ibland 

verkar deras krafter att påverka människor eftertraktas som något positivt (se avsnitt 3.1.2.2). I 

det enda kvarvarande anglosaxiska poetiska verk som behandlar ælfe, Beowulf, associeras ælfe 

med onda väsen, vilket placerar dem i ytterligare ambiguitet (se avsnitt 3.2.1). 
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För de fornnordiska och anglosaxiska perioderna har i huvudsak material som varit av eller 

ämnade för den kulturella eliten utforskats. I ett försök att finna indikationer på tendenser hos 

den vanliga populationen rörande alver undersöktes därför de skotska häxrättegångarna. Två 

övergripande former av narrativ förekommer i dessa: helande och skadande. Gemensamt för 

alla åtalade är att de säger sig ha fått sina krafter och kunskaper antingen direkt eller indirekt 

från elves och detta väsen är därför även här ambivalent: även om det är människor som står 

åtalade för att ha brukat sådana krafter så härleds dessa från elves. Det är möjligt att de som 

sade sig bruka dessa krafter för att hela gjorde det för att stärka sin position i samhället, samt 

för att förena samhället, ingruppen, mot ett externt hot, utgruppen, på samma sätt som sågs ovan 

för den anglosaxiska perioden (se avsnitt 3.1.2.3). 

Den medelengelska perioden ser ett skifte från manliga álfar till fairies av båda kön. Skogen 

är av vikt för mötet med faerie i det medelengelska urvalet. Det tycks utgöra ett gränsland 

mellan människornas civiliserade samhälle och Faerie. Ett annat återkommande tema är 

skönhet. I flera av verken beskrivs fairies onaturliga ljuvlighet. I många av berättelserna 

återkommer även associationerna som utforskades etymologiskt med vithet och ljushet i både 

deras utseende, klädsel och objekt de omger sig med. Samtidigt kontrasteras detta i flera av 

berättelserna i hur skrämmande fairies kan vara om de så väljer det, vilket återigen belyser deras 

ambiguitet. I tidigare traditioner har álfar och ælfe i form av en övernaturlig människoliknande 

utgrupp, Andra, agerat som väktare mot och bestraffare av moraliska transgressioner från den 

mänskliga ingruppen. I den medelengelska litteraturen verkar denna roll ha utökats och nu står 

fairies som domare över människornas öden och människorna straffas eller belönas beroende 

på sina moraliska ageranden (se avsnitt 3.2.2). 

I det utvalda materialet för den viktorianska eran syns nu enbart kvinnliga fairies, till 

skillnad från tidigare manliga álfar och ælfe och de både manliga och kvinnliga fairies i de 

medelengelska romanserna. Dessutom har man här exempel på åldrande fairies. Ytterligare 

förändringar ligger i att fairies här opererar som tillskyndare och domare över människornas 

öden samtidigt som de utdelar de verktyg och den kunskap människorna behöver för att möta 

sitt öde. De är på så sätt fortfarande väktare mot moraliska transgressioner från ingruppen, 

människorna. Vidare är mötet med fairies nu inte lika överraskande eller oväntat som det var 

förr. Fairies synes mer uppenbart goda eller onda, ambiguiteten verkar vara nedtonad i många 

fall, men förekommer till viss del. Skogen står dock relativt oförändrad som en av de viktigaste 

gränslinjerna för mötet med fairies (se avsnitt 3.2.3). 

I modern fantasy är det tydligt hur författare drar inspiration från tidigare perioders fairies 

och elves. Två radikalt differerande former av detta väsen har undersökts: Tolkiens fairies och 

Rowlings house-elves. Tolkiens fairies är fortfarande i samma mall som tidigare sedda 

människoliknande álfar, ælfe och fairies. De är associerade med vithet, ljushet och skönhet, 

samtidigt som de fortfarande är ambivalenta och kan te sig skrämmande och farliga. Ett nytt 

inslag tycks vara en modern tendens till skepticism från människornas sida i mötet med faerie. 

Rowlings house-elves är istället mindre, magiska väsen med underligt utseende som tycks 

influerade från skotska och nordengelska traditioner rörande gårdsväsen. De är villiga slavar 

som arbetar gratis för en och samma familj i flera generationer och som bara kan avskedas 

genom att ges kläder. Deras namngivning står sannolikt att finna i den etymologiska röran efter 

introduktionen av det franska fairy och det överlevande engelska elf. Samtidigt är det i båda 
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författarnas fall inte lika tydligt att fairies står som väktare mot moraliska transgressioner från 

den mänskliga ingruppen som setts i tidigare perioder (se avsnitt 3.2.4). 

5 Diskussion 

Det har varit en vid spridning information som har presenterats ovan. Detta ska nu sammanföras 

i ett sammanhängande argument om nyttan med detta ämne i undervisningen. Uppmärksamma 

läsare har sannolikt noterat att detta arbete använt sig av formuleringen ”språk- och 

litteraturämnen” istället för det mer vanligt förekommande ”språkämnen” när svenska och 

engelska har berörts. Detta är medvetet för att belysa positionen som både språk och litteratur 

tjänar i dessa ämnen. Med detta i åtanke kan ett antal övergripande punkter utformas som 

stöttepelare för denna diskussion: 1) språk, 2) litteratur och dessutom 3) kritiskt förhållningssätt 

och vetenskaplig metod. Punkterna övergår till viss del i varandra, men de tjänar som goda 

riktlinjer. Dessa behandlas här med start i språk följt av litteratur, medan det kritiska 

förhållningssättet är genomgående i diskussionen. Naturligtvis förutsätter denna diskussion 

implicit att man behandlar dessa ämnen på en för gymnasiet lämplig nivå även om det häri tycks 

vara på en för avancerad nivå; det får inte vid något tillfälle gå över huvudet på eleverna. Men 

först en kort repetition av läroplanen att förankra diskussionen i. 

I gymnasieskolans styrdokument, vars relevanta delar redogjordes för i avsnitt 2.4, görs det 

tydligt att eleverna dels ska få förtrogenhet med det svenska språket, kulturen och historien, 

samtidigt som de i utsträckning ska få bekanta sig med nordiska, europeiska och globala 

perspektiv. Vidare ska de tränas i kritiskt tänkande och den vetenskapliga metoden. De ska 

utveckla kunskapen att kunna finna sak- och skönlitteratur och annat kulturutbud och få en 

förståelse för centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.273 För 

svenskämnet ska eleverna tränas i kommunikation genom både tal och skrift, samt läsa och 

arbeta med skönlitteratur och andra typer av texter. Skönlitteraturen ska även användas som ett 

empatiskt hjälpmedel och utmana deras tidigare föreställningar. Språket, dess historia, 

variationer och metaspråkliga kunskaper ligger i fokus. Kritiska förfaringssätt är också av 

relevans för svenskämnet.274 Engelskämnet söker att ge nya perspektiv, kontakter med och 

förståelse för olika levnadssätt runtomkring i världen där engelska används. Deras förståelse 

för språket och deras metaspråkliga kunskaper ska utvecklas, samtidigt som deras nyfikenhet 

på språk och kultur ska väckas och näras. Detta görs genom att eleverna möter olika former av 

talad och skriven engelska och ges chans att förstå detta i relation till sig själv. Återigen lyfts 

det kritiska förfaringssättet.275 

Specifikt för språket finns i både svenska och engelska naturligtvis ett fokus på att utveckla 

elevernas metaspråkliga förståelse. Samtidigt ska de även få en förståelse för det svenska 

språkets historia och variationer och i engelska ska deras intresse för språk och kultur ges 

utrymme. Med det i åtanke har man som lärare nytta av en av de aspekter som inledde analysen 

ovan: etymologin. Med detta verktyg är det bland annat möjligt att visa på relationerna mellan 

svenskan och engelskan, samt att sätta i en mer reell kontext språkens utveckling och släktskap. 

Eftersom det redan har givits en genomgång av ordet ”alv” i avsnitt 3.1.1 ovan används det 

även här för att börja visa på hur man kan arbeta tematiskt med fantasy som en ingångspunkt 

inom både språk och litteratur och även ämnesöverskridande. 

Det är sannolikt omöjligt att säga något definitivt och med säkerhet om ordet alvs 

etymologi, men eftersom det tycks gå att finna en förklaring i ordets associationer med vithet 
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kan man göra några deduktioner. Om ordet har sitt ursprung i det urindoeuropeiska *albh-, vilket 

verkar sannolikt på grund av ett flertal härledningar från kognater i vida disparata språk i den 

indoeuropeiska språkfamiljen (latin, albanska, germanska språk och så vidare), och eftersom 

det mytologiska väsendet alv tycks ha sitt ursprung i germanska traditioner kan man se hur 

*albh- kom till det urgermanska språket som *ɑlβiz, men att innebörden där utökades från vithet 

och fick nya associationer, specifikt med övernaturliga väsen (vilket dock inte utesluter att 

*albh- hade möjliga konnotationer med övernaturlighet i urindoeuropeiska). Denna form tycks 

sedan ha överlevt i många av den germanska familjens språk men eftersom fornnordiska 

(fornisländska), anglosaxiska och engelska källor har varit av primärt intresse för detta arbetes 

syften avgränsas härledningen här till dessa.276 Från det urgermanska språkets *ɑlβiz kom 

troligen den fornnordiska formen álfr (singular) och álfar (plural), som har gett oss de moderna 

svenska, norska, danska och isländska formerna. Influenserna på det västgermanska anglo-

frisiska språket från fornsaxiskan lade grunden för vad som skulle bli det anglosaxiska språket, 

fornengelskan. Senare influenser från bland annat fornnordiskans och normandernas språk 

fortsatte utvecklingen från fornengelskan till medelengelskan till modern engelska. Man finner 

i fornengelskan former som ælf/*ælfe (med variationer; se 3.1.1) som senare utvecklas till 

engelska elf/elves.277 Mer kortfattat: från urindoeuropeiska spred sig *albh- med flera av dess 

språkliga ättlingar. I det urgermanska språket kan man härleda *ɑlβiz och när sedan detta språk 

över tid splittrades i de olika germanska språken får man nya varierande former av ordet. I 

fornnordiska finner man álfr/álfar vilket bland annat ger oss de moderna svenska (alf, alv), 

norska (alv, alf, elf), danska (alf) och isländska (álfur) kognaterna. I de västgermanska språken 

finner man bland annat den anglofrisiska familjens anglosaxiska (fornengelska) ælf/ælfe, vilket 

ledde till de moderna engelska och lågskotska elf och elves. 

Det här är självklart en härva som är alldeles för komplicerad för att bara återges på detta 

sätt. Det måste introduceras, sättas i sin kontext och diskuteras för att tjäna ett syfte. Med rätt 

visuella hjälpmedel och material som till exempel kartor, tidslinjer och ytterligare lexikala 

exempel är det möjligt att skapa en mer djupgående förståelse för det svenska språkets historia 

och dess relationer med andra språk, som engelska. Samtidigt ges eleverna tillfälle och 

möjlighet att förkovra sig i metaspråket som är av relevans för både svensk- och engelskämnet. 

Återkommande i styrdokumenten är utvecklandet av elevernas förståelse för kritiska 

förhållningsätt och vetenskaplig metodik. Även i det här området ges det flera tillfällen att leda 

undervisningen i en sådan riktning. Det generella vetenskapliga metodologiska förfaringssättet 

och de kritiska frågor som man måste ställa kan här lyftas i kontexten av etymologi och 

språkvetenskap och på så sätt ge flera nyanser för eleverna att ta i beaktande. Eftersom ordet 

”alv” inte har en helt säker etymologi ger detta flertalet kritiska hänseenden att vara vaksam på 

och ger därför rika möjligheter till diverse språkdidaktiska ingångar. Dessutom finns det 

möjlighet att visa på det engelska språkets historiska utveckling med hjälp av det material som 

har nyttjats för detta arbete. Ovan finner man exempel på forn-, medel- och modern engelskas 

former av elf, ofta i lexikala variationer som går att härleda i rakt nedstigande led. Som erfordras 

av läroplanen rörande engelskämnet ger även ett arbetssätt av denna variant tillfälle att låta 

eleverna förstå det engelska språket och kulturen i relation till sig själv. Om man utgår från 

något som de redan är bekant med – det svenska språket och sannolikt till viss del även alver 

som ett mytologiskt och populärkulturellt fenomen – ges de en chans att kontrastera och jämföra 

dessa med varandra. I vidare utsträckning bidrar sannolikt detta även till att eleverna får en 
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bredare förståelse för det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet. Dessutom är det 

möjligt att den här typen av språkdidaktisk ingång bidrar till det större globala perspektiv som 

undervisningen ska ha. Hur många känner till exempel till och förstår den gemensamma 

språkliga bakgrund som nästan alla europeiska länder tillsammans med ett flertal asiatiska 

länder har? Hur många är bekanta med det urindoeuropeiska språket? Det här är ett område som 

inte får glömmas bort i språkundervisningen om man har för syfte att bereda en förståelse för 

den globala samtiden: vår delade historiska bakgrund ligger trots allt bakom vårt globala 

samhälle. Ämnesöverskridande bör det därför fungera bra att arbeta språkdidaktiskt i både 

svenska och engelska med temat fantasy, alver och allt därikring eftersom det som Ehriander 

menade på ovan är sant även för dessa ämnen: det är något som eleverna sannolikt redan är 

bekanta med och därför kan sätta i relation till sig själva. 

Enligt Persson har det funnits tendenser att använda skönlitteraturen i skolan som ett slags 

moraliskt verktyg som automatiskt förväntats göra eleverna till goda samhällsmedborgare. 

Eftersom detta inte är vidare hållbart föreslår Persson istället att vad som behövs är ett 

förhållningssätt i undervisningen som lär eleverna att bli kritiskt tänkande världsmedborgare 

för att stimulera skolans dubbla uppdrag: kunskaps- och demokratiuppdragen (se avsnitt 2.5). 

Att använda litteraturen i ett kritiskt syfte har alltså varit essentiellt för detta arbete. Som 

berördes alldeles ovan har ordet ”alvs” problematiska etymologi goda möjligheter för att tjäna 

ett sådant ändamål. På liknande sätt kan man arbeta med det skönlitterära och övriga textuella 

materialet. För att till att börja med enbart förhålla sig till skönlitteraturen berördes i analysen 

de fornnordiska Eddorna, den anglosaxiska Beowulf, några medelengelska romanser, den 

viktorianska erans fairy-stories och två av den moderna fantasyns giganter: Tolkien och 

Rowling. Som har synts ovan finns det både skillnader och likheter i de alviska väsen som 

förekommer i dessa verk. Som ett litteraturdidaktiskt moment är detta en utmärkt ingång för att 

kritiskt diskutera dessa verk. Hur kommer det sig att det finns skillnader i framställningarna av 

dessa väsen? Varför verkar de fornnordiska ælfe vara helt manliga medan man i senare tider 

efter normandernas intåg ser fler kvinnliga fairies? Varför är Tolkiens fairies övernaturligt 

vackra och människoliknande väsen medan Rowlings house-elves är mindre och rätt underliga 

magiska väsen? Att arbeta med litterära narrativ, teman, karaktärer, porträtteringar och 

karakteristika är lättillgängligt i detta material och bereder en förståelse för litteraturstudiets 

terminologi samtidigt som man arbetar tematiskt och övergripande med ett flertal perioder och 

olika litterära och textuella källor. Detta återknyter då även till de ambivalenta alverna. 

Bland annat Jakobsson278 och Jacqueline Simpson279 har behandlat de varierande och 

skiftande porträtteringarna av alver genom tiderna. Jakobsson menar att det är osannolikt att 

man för äldre tider kan tala om ett sammanhängande mytologiskt väsen, álfar, utan att det 

snarare verkar som att det har funnits ett flertal olika sådana som har fyllt olika funktioner, men 

som samtliga har kallats med samma namn, ungefär som man kategoriskt kallar olika 

folkgrupper för människor. Sedermera ska det således vara tidiga folkloristers insamlande och 

tendenser till att försöka kategorisera väsen i enkla taxonomier som ska ha lett till denna tanke 

att álfar är ett enhetligt fenomen.280 Olika behov av alver tycks ha skiftat beroende på situation 

i dessa tidiga kulturer. Det kanske är sådana skiften från ett behov av en övernaturlig utgrupp 

som väktare mot moraliska transgressioner i samhället som gör att man kan notera en mindre 

förekomst av alver i den rollen i modern fantasy? Kanske det även är därför som det verkar 

förekomma en viss skepticism i modern fantasy i karaktärers möten med eller när de hör talas 



 

45 

 

om alver, som sågs i Tolkiens karaktär Nokes? Tolkien är inte isolerad i detta, utan även i till 

exempel Garth Nix Sabriel,281 C.S. Lewis The Lion, the Witch, and the Wardrobe282 och Peter 

Beagles The Last Unicorn,283 för att bara nämna några, kan man se exempel på skepticism inför 

mötet med det övernaturliga, faerie och fairies. Sådan problematik baserat på skönlitteratur kan 

alltså nyttjas för att låta eleverna öva kritisk läsning. Eftersom denna litteratur är av intresse för 

olika grenar av forskning är det möjligt att för eleverna belysa ett flertal olika 

forskningsområden. Genom detta kanske det blir mer gripbart för eleverna hur och varför man 

arbetar med litteraturstudier samtidigt som det kan ge dem kunskap om den vetenskapliga 

metoden. Återigen handlar det om det som Ehriander menar med att börja där eleverna redan 

befinner sig: de är sannolikt mer bekanta med fantasy eftersom det är en mer vanligt 

förekommande del av populärkulturen än vad deras bekantskap med till exempel Dostojevskij 

är. Det är sedermera sannolikt lättare att förankra abstrakta litterära termer i mönster som de 

redan är familjära med.  

Det finns dock några legitimt kritiska invändningar mot att använda fantasy i skolan. Det 

är möjligt att fantasy inte är lämpligt för ett ämne – vilket för en majoritet av ämnena sannolikt 

är sant. Det kanske är underhållande att på en matematiklektion ge frågan ”om Legolas har 

femton pilar i sitt koger och han använder sju pilar, hur många har han kvar i sitt koger?”, men 

tillför detta något egentligt till undervisningen? För vissa ämnen lämpar det sig däremot att 

arbeta med fantasy, problemet är bara att lista ut vilken ingång som är användbar, resonabel och 

inte bara en gimmick. För språk- och litteraturämnen som svenska och engelska är det sannolikt 

mer uppenbart användbart att nyttja verk i fantasygenren om man har förberett brukbart material 

och inte bara tillåter tillfället att rinna ut i sanden (som att starta en film på lektionen utan att 

först introducera, kontextualisera och sedan efteråt diskutera denna kritiskt). Men för andra 

ämnen än språk- och litteraturämnena då? 

Eftersom det är verkliga traditioner och kulturer som trodde på dessa övernaturliga väsen 

som berörs i materialet är det kanske även möjligt att detta skulle fungera ämnesöverskridande 

med historieämnet. Ovan diskuterades Queckfeldts användande av historieromaner i 

historieundervisningen. Hon såg vissa möjligheter med att använda skönlitteraturen som en 

ingång för att skapa ett historiemedvetande hos den studerande. Fantasy och liknande texter 

som de som har använts i det här arbetet skulle då sannolikt även kunna vara bidragande till 

historieämnet som en ingång till forna kulturer för att kontextualisera och verkliggöra deras 

samtid. Exempelvis har ovan återgetts vad anglosaxarna trodde om inblandningen av ælfe i 

orsakandet av sjukdomar och åkommor, hur den anglonormandiska elitens moraliska kod, 

chivalry, kunde hållas i schack av fairies och hur de skotska häxrättegångarna utöver 

anklagelser för att konspirera med djävulen även innefattade elves och fairies. Men precis som 

Queckfeldt menar skulle inte detta material tjäna syftet att ersätta, utan istället komplettera. Det 

är kanske inte nödvändigt att på en historielektion läsa Tolkiens The Silmarillion, men det kan 

tjäna som en ingång att fråga eleverna om de är bekanta med hans alver och om de vet var han 

drog sin inspiration ifrån. Möjligtvis kan man då tillsammans läsa något beskrivande stycke om 

alver i ett modernt verk och därifrån sedan leda dessa mot äldre kulturer och vad de trodde på. 

Det är alltså möjligt att arbeta med fantasy och alver i undervisningen. Det viktigaste 

handlar om att göra detta på ett kritiskt och informerat sätt, något som det ovan utforskade 

materialet har sökt att bidra till. I språk- och litteraturämnena är det möjligt att arbeta utifrån ett 

flertal kritiska didaktiska perspektiv som uppfyller de krav som ställs utifrån styrdokumenten. 
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Det är även möjligt att arbeta ämnesöverskridande med ett flertal ämnen, tydligast är nog mellan 

svenskan och engelskan, men som belystes sist finns det även goda ingångar i historieämnet. I 

nästa kapitel kommer hela detta arbete att summeras i några avslutande sammanförande tankar 

utifrån arbetets frågeställningar. 

6 Avslutning 

För att knyta ihop det här arbetet är det lämpligt att återvända till de frågeställningar som 

formulerades i början: 

• Hur har traditionerna rörande det mytologiska väsendet alver sett ut under vissa 

perioder separerade av både tid och rum? 

• Hur kan man som lärare använda sig av fantasygenren i sin undervisning? Specifikt, 

hur kan man använda sig av en ingång i fantasygenren, i det här fallet alver, för att 

arbeta med bredare perspektiv (exempelvis litteratur, litteraturhistoria, språkhistoria, 

språkdidaktik, historia och så vidare)? 

Den första frågeställningen behandlades i huvudsak i analysen och har i diskussionen 

berörts i relation till de litteraturdidaktiska övervägandena. Den andra frågeställningen har i sin 

tur varit tematiskt återkommande genom hela diskussionen. För att summera har traditionerna 

rörande alver skiftat genom tiderna. I det ovan behandlade urvalet har i huvudsak fokus varit 

på de mer människoliknande álfar, ælfe, fairies och elves, men även de mindre och annorlunda 

house-elves utforskades. Det här arbetet har som tidigare nämnts inte sett närmare på de 

diminutiva alverna, feerna eller älvorna som uppstod i traditioner efter den medelengelska 

perioden. Alver tycks allt som oftast i tidigare traditioner vara någon slags väktare mot eller 

bestraffare av moraliska översteg från den mänskliga ingruppen. Senare kan man även se hur 

de agerar som belönare av goda moraliska handlingar. De har både språkliga och litterära 

associationer med vithet, ljushet, godhet och skönhet vilket tar sig uttryck i både deras utseende, 

deras klädnad och de materiella ting som de omger sig med. De är även samtidigt högst 

ambivalenta väsen som kan verka ljuvliga samtidigt som de utövar en enormt skrämmande makt 

över människorna. Över tid tycks även de väsen som kallats alver sett ett skifte från manliga 

till kvinnliga. Det är här viktigt att återigen påminna om Jakobssons varning mot att 

sammanföra alla olika traditioner av alver under en och samma kategori. Varje periods alver är 

distinkta var för sig och ofta finner man skillnader i samma kultur inom samma era beroende 

på källa och var och när denna nedtecknades. Det är därför ett misstag att kategoriskt tolka alla 

alver som ett enhetligt fenomen. Det är möjligt att nämna liknande karakteristika, men man 

måste alltid kontextualisera situationen dessa karakteristika befinner sig i eftersom de beroende 

på situation kan spela olika roller. Den summering som har gjorts här måste därför tolkas kritiskt 

och kan absolut inte ses som definitivt eller kategoriskt avgörande. Snarare handlar det om 

indikationer på separata aspekter från olika kulturer och tidsperioder som ibland överlappar. 

När det gäller de didaktiska aspekterna i den andra frågeställningen finns det både goda 

språkliga och litterära möjligheter för att arbeta med fantasy som ämne generellt och med alver 

specifikt. Eftersom det ovan behandlade materialet presenterar en så rik variation i både ämnen 

och karaktärer finns det tillfällen att både kontextualisera och kontrastera dessa i 

litteraturkritiska läsningar. Dessutom finns det goda möjligheter att utifrån detta material arbeta 

språkdidaktiskt, exempelvis med språkhistoria utifrån etymologi kombinerat med utbildning i 

det nödvändiga metaspråket för ett sådant ämne. Vidare finns det genomgående även utrymme 
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för att arbeta med kritiska förfaringssätt som även inkluderar fostrande i och förståelse av den 

vetenskapliga metoden hos eleverna. Eftersom materialet är hämtat från vida disparata kulturer 

och tidsperioder ger detta även goda möjligheter för att arbeta ämnesöverskridande. I huvudsak 

ligger argumentationen för att arbeta litteraturdidaktiskt med fantasy i att det är ett område som 

det är sannolikt att eleverna redan är bekanta med. Det handlar alltså om att expandera 

horisonter och vägleda dem genom kritiska förfaringssätt i både språk och litteratur med fantasy 

generellt och alver specifikt som möjliga ingångar. 

Något ytterligare att ta med sig från detta arbete är att man med all sannolikhet inte bör gå 

in på sådan detaljnivå som har gjorts i ovanstående kapitel när man arbetar med eleverna i en 

skolsituation. Det primära syftet har här varit att ge en tillräckligt god bakgrund för att dels visa 

på en form av metodologi för att ta sig an den här typen av ämnen och stoff och dels har syftet 

varit att tillhandahålla material för andra intresserade att använda sig av i sin undervisning eller 

för att fördjupa sig ytterligare. Som synes av föregående diskussion finns det ett rikt urval av 

didaktiska möjligheter att nyttja sig av när det gäller fantasy generellt och alver specifikt. 

6.1 Avslutande ord 

I mycket av den akademiska litteratur relaterad till fantasy som jag läst genom åren, även 

utöver för detta examensarbete, har jag relativt ofta stött på ett citat från Lloyd Alexander som 

känns väldigt lämpligt för att avsluta det här arbetet. Citatet anspelar på nyttan av fantasy, vilket 

måste medges vara högrelevant i den här kontexten. Dessutom verkar det nästan vara tradition 

att anspela på citatet i verk av den här typen och eftersom detta arbete i stort sett har handlat 

om traditioner, vem är då jag att försöka bryta en sådan? Alver är inte ett verkligt väsen som 

går att studera som Darwins rankfotingar, men att studera alver ger en möjlighet att förstå de 

personer och kulturer som verkar ha trott att detta väsen var verkligt. Med det sagt: 

“Fantasy is hardly an escape from reality. It’s a way of understanding it.” 
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Bilaga 1 

 
Figur 1 Semantiskt diagram efter Alaric Hall, Elves in Anglo-Saxon England, s. 32. 


