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Abstract

The purpose of this essay is to study the role and function of literature and literary texts in
Dragon Age, the fictive world experienced through computer games, novels, comics, movies
and other media, created by the video game developer company BioWare. My starting point is
the question of how history of literature and literary canon are created and depicted in the
games and the novels. From there, I examine what the concepts of ‘history of literature’ and
‘canon’ implicate in the real world, and how they can be translated into the fictive world of
Dragon Age, and the different media of computer games and novels. The width and depth of
the fictive world’s literature is shown through a study of different types of texts and how they
appear in the games and novels respectively, but also through an examination of how real
world genres are represented in the games. The issue of representation is also brought up in a
discussion about how the in-world literary canon excludes socio-economical classes, as well
as the issue of religion restricting the availability of literature free from religious or political
bias.
Nearing a conclusion, I argue that given the parallels between the literature of the real world
and fictive world respectively, the literature and literary texts in the Dragon Age games and
novels should be understood as canonical representations of the history of literature of the real
world. I also suggest that the literature and literary texts of Dragon Age can be used as
prompters of memory: while we explore a fictive world, we also have a chance to reexamine
our knowledge of the real world.
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Inledning
När jag var 18 år släpptes dataspelet Dragon Age: Origins och tog mina jämnåriga vänner
med storm. Spelet, dess omslutande och detaljerade värld och väl utformade karaktärer var det
enda de kunde prata om när vi umgicks, men trots det var det först ett par år senare som jag
själv tog mina första steg in i den berättelsevärld som kallas Dragon Age.
Föga förvånande blev jag snabbt lika förälskad i spelet som mina vänner hade blivit, men
det som fångat mig är inte spelens grafik eller ens deras handling, utan de historier och
berättelser som inryms i dem. Den egna spelfiguren och dennes följeslagare har alla olika
bakgrundshistorier och förflutna som kommer ikapp dem och måste tas itu med; personer man
möter berättar historier och legender; och spridda över världen hittar man böcker,
pergamentrullar och utrivna boksidor som innehåller allt från dagboksanteckningar och dikter
till reseskildringar och religiösa texter. I mötet med de här textfragmenten anar jag alltid att
det finns mer att hämta, att berättelsevärlden har ett större djup än vad jag tillåts se och
uppleva i spelet – att fler berättelser och därmed fler äventyr väntar alldeles runt hörnet.
Men fragmenten är också något mer än ”bara” en lockelse att fortsätta spela. Texterna i
Dragon Age är oftast omedelbart identifierbara som olika typer av text som finns i den
verkliga världen: så skilda texttyper som sonetter, buskisteater, fabler och harlequinromaner
finns representerade där. Istället för att bara möta uppdragsbeskrivningar och ren information
får vi genom fragmenten smakprov på de vanligaste, mest representativa eller mest
framstående verken inom berättelsevärldens litteratur. Genom dem får vi en uppfattning om
hur de grupper och samhällen vi stöter på fungerar, hur deras tankesätt, värderingar och
världsuppfattning har uppstått och förändrats genom historien. De utgör delar av en
litteraturhistoria och i vissa fall en litterär kanon, som både är främmande från den verkliga
världen och på många sätt mycket lik den. Det här är ämnet för min uppsats.

Syfte och frågeställning
Syftet med den här uppsatsen är att utforska hur litteratur och litterär text används och
framställs i berättelsevärlden Dragon Age, med särskilt fokus på litteraturhistoria och litterär
kanon. Min frågeställning är: Hur skapas och skildras litteraturhistoria och litterär kanon i
Dragon Age?
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Metod
För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningen kommer jag framför allt att
använda mig av de dataspel och romaner som utgör berättelsevärlden Dragon Age. Eftersom
text i dataspel är svår att hänvisa till, kommer jag att hänvisa till hemsidan Dragon Age
Wikia, där alla spelets inomfiktiva texter finns tillgängliga. Uppsatsen inleds med en
kortfattad genomgång av vad litteraturhistoria och litterär kanon kan sägas vara och hur de
uppstår eller skapas. Därefter presenterar jag primärtexterna närmare och går igenom hur
berättelsevärldens texter och litteratur skapas i spelutvecklingsprocessen, hur de tar plats i
spelupplevelsen samt hur litteraturen levandegörs i romanerna. Detta följs av exempel på
litteraturhistoriens bredd sett ur den verkliga världens genreperspektiv. De här exemplen utgör
en inventering av berättelsevärldens litteratur som är nödvändig för att kunna göra någon som
helst analys att dras slutsatser utifrån. Därefter kommer jag att utforska om berättelsevärlden
kan sägas ha en litterär kanon och hur den i så fall ser ut.
För att även den som inte sedan tidigare är insatt i berättelsevärlden Dragon Age eller andra
rollspel finns en ordlista bland bilagorna. Där finns förklaringar till såväl speluttryck som ord
och namn som hör berättelsevärlden till. I den här uppsatsen har jag valt att övervägande
använda svenska översättningar av Dragon Age-specifika ord, som till exempel mörkeryngel
istället för darkspawn och Grå Väktare istället för Grey Wardens. Översättningarna är på intet
vis officiella eller rättvisande mot ordens betydelsebärande funktion på engelska utan är
endast till för att öka uppsatsens läsbarhet. Översättningarna och de ursprungliga orden
återfinns också i ordlistan.

Litteraturhistoria och litterär kanon
”Litteraturhistoriens ämne är texter” skriver Göran Hägg i inledningen till sin bok Världens
litteraturhistoria.1 Den handlar om kommunikation och om hur utveckling skett, men inte om
vad som hände utan ”hur det egentligen var, det vill säga hur det såg ut och kändes”.2
Litteraturhistorien spänner inte bara över enorma geografiska områden och tusentals år: Hägg
menar också att den innefattar en vidd av genrer, från de mer traditionella romanerna, dikterna
och dramerna till ”memoarer, biografier, reseskildringar, historieböcker och till och med
privatbrev i den mån de har litterära egenskaper.”3 Genom århundraden har människor i olika
länder medvetet eller omedvetet valt vad som ska föras vidare, översättas eller spridas.
1

Göran Hägg. Världens litteraturhistoria. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000. S. 19
Hägg 2000, s. 16
3
Hägg 2000, s. 15
2
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Mycket har gått förlorat för alltid medan somligt har bevarats och det som har överlevt tidens
oömma behandling är det som vi kan kalla vår litteraturhistoria. Vad dagens litteraturhistoria
innehåller kan alltså i någon mån härledas till slumpen, men om en text eller ett verk vid
någon tidpunkt har tillhört en litterär kanon kan det ha bidragit till att bevara verket för
eftervärlden.
Historiskt sett har en litterär kanon varit en samling verk eller texter som ansetts vara
normerande; synonymer till kanon är bland annat orden måttstock och rättesnöre. Denna
betydelse har emellertid förändrats och litterär kanon är idag, enligt Nationalencyklopedin,
snarare ett ”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”.4 Utifrån denna definition kan vi förstå
kanon som något som förändras beroende på de personer som läser, studerar, publicerar och
forskar i litteratur. Kanoniseringen av verk är alltså inte nödvändigtvis organiserad, men
vilken litteratur som presenteras i bokhandeln, diskuteras av kritiker eller studeras på
lärosäten får ändå en konsekvens för vilken litteratur som anses vara mer framstående än
annan.
Enskilda personer kan naturligtvis också lägga fram förslag på vad de anser vara kanoniska
verk, vilket till exempel Harold Bloom gör i sin bok Den västerländska kanon. Där
presenterar Bloom tjugosex författare som kanoniska för västvärlden utifrån kriterierna att de
samtliga är ”stora diktare” och av ”avgörande betydelse” för sina respektive nationer.5 Han
förklarar också att det som i många fall gör verk kanoniska enligt hans uppfattning, är att de
äger en sällsamhet, ”en verksam originalitet som antingen inte kan omvandlas, eller som
omvandlar oss till den grad att vi upphör att uppfatta den som sällsam”.6 Här är det alltså i
mångt och mycket personligt tycke och smak som avgör vilka författare som kan anses
kanoniska och vilka som inte är det – något som Magnus Persson menar är något som alla
typer av listor, inte bara kanon, definieras av:
En drivkraft vid upprättandet av listor – och kanon – är att övertyga andra om
listans giltighet. Här finns ett ofrånkomligt performativt och persuasivt drag, som
samtidigt är paradoxalt i det att man å ena sidan eftersträvar konstruktionen av
smak- och värdegemenskaper, men å andra sidan är tvingad att skapa denna

4

Nationalencyklopedin, uppslagsord kanon.
Harold Bloom. Den västerländska kanon. Böcker och skola för eviga tider. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings
Bokförlag Symposion. 2000. S. 12
6
Bloom 2000, s. 13
5
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gemenskap till priset av mer eller mindre skarpa avgränsningar gentemot andra
gemenskaper.7

Ju färre titlar som inryms i en kanon, det vill säga ju mer begränsat urvalet är, desto mer
måste således den som upprättar listan försvara och förklara urvalet som särskilt utmärkt
jämfört med alla andra tillgängliga verk. Den sällsamhet som Bloom håller som kriterium kan
inte finnas i hur många författarskap som helst – då vore den inte längre sällsam. Kanske är
det därför som Bloom menar att ”det går att skriva en bok om tjugosex författare, men inte en
bok om fyrahundra”.8
I boken 1001 böcker du måste läsa innan du dör lyckades faktiskt Göran Hägg med den
bravaden och omnämner inte mindre än 583 författare och deras verk. Nu handlar boken
visserligen, som titeln antyder, snarare om verken än om deras upphovsmän och Hägg skrev
också i sitt förord till boken att avsikten inte var att ”skapa en kanon eller någon slags rättvisa
bland världslitteraturens stora”.9 Urvalet är gjort utan hänsyn till ”historisk betydelse” och
fokus har istället varit läsvärde, relevans för svenska läsare och tillgänglighet på svenska
språket.10 Dessa kriterier kan visserligen tyckas vara något lättsammare än Blooms, vilket kan
bero på att ”listans” stora omfång gör att behovet av att försvara dess giltighet inte blir lika
stort. Icke desto mindre är Häggs läsguide åtminstone i viss utsträckning att betrakta som en
litterär kanon: ett urval av litteratur som han, tillsammans med förlaget, anser vara särskilt
relevant och läsvärd för svenska läsare idag.
Hur uppstår eller skapas då litteraturhistoria och litterär kanon i berättelsevärlden Dragon
Age?
Dragon Age och dess berättelser utspelar sig i en fiktiv värld, i ett antal länder på
kontinenten Thedas. Länderna bebos av olika folkslag (människor, alver, dvärgar och
qunarier) som har sinsemellan olika språk, religioner, kulturer och traditioner, men som också
har en inbördes gemensam historia som sträcker sig tusentals år bakåt i tiden. Dessa historiska
händelser inverkar inte bara på det rådande världsläget i spelens och romanernas nutid, utan
påverkar också hur olika karaktärer förhåller sig till varandra och till de samhällen de befinner
sig i. Denna mångtusenåriga historia kan gestaltas och ges liv på olika sätt, som exempelvis i

7

Magnus Persson. Den goda boken. Samtidiga föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur
AB. 2012. S. 90
8
Bloom 2000, s. 12
9
Göran Hägg. 1001 böcker du måste läsa innan du dör, i urval av Göran Hägg. Stockholm: Wahlström och
Widstrand. 2008. S. 8
10
Hägg 2008, s. 6-9. Antalet författare som behandlas, 583, får man räkna sig till i författarregistret.
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följeslagarkompendiet The World of Thedas, volume 1 där en tidslinje längst ner på
boksidorna redogör för vad som hände och när, samt vilka grupperingar som var inblandade.

Exempel på historisk tidslinje i följeslagarkompendiet World of Thedas, volume 1. Symbolerna står för olika
politiska eller religiösa grupperingar eller folkslag. Tidsangivelserna är enligt religionen andrastianisms
tideräkning (se fotnot 13).

I spelen har man emellertid valt att göra på ett annat sätt och i första hand förmedla historien
genom litteratur, text och dialog. David Gaider, huvudförfattare för de två första Dragon Agespelen och författare till tre av de publicerade romanerna, berättade på Nordic Gamekonferensen 2015 att ingenting i spelen är där av en slump: ”We put everything into our
games deliberately. We don’t do it accidentally, or at least I hope we don’t do it
accidentally”.11 Med tanke på att berättelsevärlden, dess innehåll och dess utformning i olika
medier är resultatet av ett mångårigt lagarbete mellan hundratals spelutvecklare,
programmerare, animatörer, illustratörer, röstskådespelare och författare, är detta knappast
förvånande.12 Skälet till att berättelsevärldens historia förmedlas framför allt genom text och
litteratur är således troligen väl övervägt och den text och litteratur som förekommer är med
största sannolikhet resultatet av en serie medvetna och genomtänkta val. Även om det inne i
berättelsevärlden kan vara en slump att ett fragment av en antik text har överlevt fram till
spelets nutid, är det inte en slump att fragmentet finns i spelet. Någon, en enskild person eller
en grupp personer, har skapat en historisk eller kulturell kontext som det här fragmentet
minner om och sedan beslutat hur och var någonstans det enskilda fragmentet ska kunna hittas
av spelaren.
Litteraturhistorien inom berättelsevärlden är alltså till skillnad från den verkliga världens
litteraturhistoria inte ett tillfälligt utfall av människors handlande genom tiden, utan ett
eftersträvat resultat av en grupp människors medvetna skapande. Inte nog med det: inom
berättelsevärldens litteraturhistoria finns också en litterär kanon, det vill säga verk som i
11

David Gaider. Att skapa mångfald i spel. Inspelad föreläsning under konferensen Nordic Game 2015,
tidmärke 16:10-16:18.
12
För en fullständig lista över de personer, organisationer och företag som varit involverade i skapandet av
enbart Dragon Age: Inquisition, se spelets Credits. Jämför också gärna med Patrick Weekes blogginlägg Building
a Character: Cremisius ”Krem” Aclassi, där han beskriver processen att skriva och utveckla en enda sidokaraktär
(länkar i källförteckningen). För en bild av hela spelutvecklingsprocessen och vilka olika sorters kompetenser
som behövs, se The Complete Guide to Game Development, Art and Design av David McCarthy et al., s. 26-29.
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högre grad än andra ses som normerande eller av särskilt hög betydelse. Det finns också verk
som av olika anledningar uteslutits från kanon, vars existens och i vissa fall återinförande i
kanon eller ens bara litteraturhistorien skulle kunna få stora konsekvenser för såväl den
allmänna historiemedvetenheten som för den politiska balansen i Thedas.

Presentation av primärtexterna
Namnet på den värld i vilken Dragon Age-spelen och –romanerna utspelar sig är Thedas,
men när det handlar om att beskriva det fiktiva universum, den berättelsevärld, som inryms
inom så vitt skilda medier som dataspel, romaner, film, teveserie och tecknade serier, kommer
jag att använda samlingsnamnet Dragon Age. Jag kommer inte att beröra alla dessa titlar utan
utgå från spelen och romanerna, då det framför allt är dessa som innehåller och skildrar
litteratur och litterära texter. Dessa spel och romaner presenteras här nedan med titel,
publiceringsår och innehåll i korthet.


The Stolen Throne (mars, 2009). Roman som tar sin början år 8:96
Blessed och skildrar hur kronprins Maric påbörjar kampen för att återta
sitt land Ferelden och dess tron från det invaderande grannriket Orlais.13



The Calling (oktober, 2009). Roman som tar sin början år 9:14 Dragon
och skildrar hur kung Maric bistår orden Grå Väktarna med att stoppa
mörkeryngel från att ödelägga världen. Utgör tillsammans med The
Stolen Throne upptakten till första spelet.



Origins (november, 2009). Dataspel som skildrar händelserna kring Det
Femte Fördärvet samt hur en nyrekryterad Grå Väktare besegrar
Ärkedemonen i landet Ferelden och blir Fereldens hjälte.



II (mars, 2011). Dataspel. Tar sin början i Det Femte Fördärvet och
utspelar sig sedan under tio år i Kirkwall, så att säga parallellt med och
efter händelserna i Origins. Spelaren ser konflikten mellan
tempelriddare och magiker växa fram och blir Kirkwalls kämpe.



Asunder (december, 2011). Roman som utspelar sig tre år efter
händelserna i Kirkwall och skildrar hur meningsskiljaktigheterna mellan

13

I Dragon Age finns tre etablerade tideräkningar, varav andrastisk tideräkning med namngivna sekel är den
vanligast förekommande. År 8:96 Blessed är det 96:e året i det åttonde seklet sedan Chantry grundades –
Blessed är det åttonde seklets namn. År 9:14 Dragon är det 14:e året i det nionde seklet Dragon, och så vidare.
Se Dragon Age: The World of Thedas, volume 1. Milwaukie: Dark Horse Books. 2013. S. 23.
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tempelriddare och magiker, kombinerat med upproret i Kirkwall, leder
till krig mellan dessa två faktioner.


The Masked Empire (april, 2014). Roman som utspelar sig i kejsardömet
Orlais och skildrar de politiska intriger som ligger till grund för det
orlesiska inbördeskriget mellan kejsarinnan Celene och hennes kusin
storhertig Gaspard.



Last Flight (september, 2014). Roman som utspelar sig i Grå Väktarehögkvarteret Weisshaupt år 9:41 Dragon, parallellt med The Masked
Empire, och skildrar hur en ung magiker genom litterära studier
(åter)finner sedan länge förlorad kunskap om Grå Väktare-orden, dess
storhetstid och fall.



Inquisition (november, 2014). Dataspel som tar avstamp i kriget mellan
magiker och tempelriddare, där spelaren leder en inkvisition för att
förena länderna Ferelden och Orlais i kampen mot demonen Corypheus.

Alla ovanstående verk kommer inte att användas i lika stor utsträckning i den här uppsatsen.
Detta beror dels på att spelen och romanerna är mycket olika media som har olika goda
förutsättningar att presentera material som inte är omedelbart nödvändigt för berättelsens
handling, dels på att många av de texter som förekommer i till exempel Origins också
förekommer i II och Inquisition. Det finns emellertid en poäng i att visa att även om
historierna som framställs i de enskilda verken är fristående så är de ändå tätt förbundna med
varandra och utgör tillsammans en hel berättelse och ett helt verk: en berättelsevärld.

Berättelsevärldens litteratur
När David Gaider, huvudförfattare för Origins och II, fick i uppdrag att skapa en helt ny
fiktiv värld, var det den verkliga världen som blev hans utgångspunkt:
’What if our own history had magic and elves and dwarves?’ It’s not really our
own world, obviously, but I wondered how people would realistically cope with
neighbors who could cast spells and summon demons. How would they react to
people who were inhuman? How might Christianity be different if, instead of
Jesus, it had been founded by Joan of Arc? 14

14

The World of Thedas, volume 1, 2013, s. 6
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Här finns alltså en uttalad och stark koppling mellan den verkliga världen och
berättelsevärlden Dragon Age, en utgångspunkt från vilken det står spelutvecklarna och
därmed också spelarna fritt att utifrån nya perspektiv utforska inte bara en fiktiv
berättelsevärld utan också den verkliga världen och dess historia. Antalet paralleller mellan
berättelsevärlden och den verkliga världen är också många, långt många fler än vad som
skulle vara möjligt eller ens fruktbart att redogöra för inom ramarna för den här uppsatsen,
men några av de stora dragen tål ändå att nämnas.
Länderna på kontinenten Thedas har alla motsvarigheter i länder eller riken under olika
tidsperioder i den verkliga världen. Landet Ferelden har många likheter med England under
senmedeltiden och Orlais minner om upplysningstidens Frankrike, medan såväl Tevinters
forna storhetstid och statsskick som dess nuvarande förfall liknar romarriket. Qunarierna delar
karaktärsdrag med såväl ottomanska riket som vikingarna, medan dvärgarna tycks leva i en
industrialiserad era med ångkraft. De här likheterna och överensstämmelserna förmedlas till
oss genom visuella och auditiva ledtrådar, som till exempel hur arkitektur och kläder ser ut
eller vilken slags bakgrundsmusik som spelas när vi rör oss genom olika områden. Hur
karaktärerna talar ger oss också skäl att förknippa deras nationaliteter med den verkliga
världen: invånare i Orlais talar med fransk brytning, Tevinterspråket liknar latin, och i de fria
stadsstaterna norr om Ferelden talar invånarna med skotsk brytning. Åter andra paralleller får
vi oss till livs genom spelfigurens dialog med andra karaktärer samt genom text och litteratur.

Funktions- och fiktionstext i spelen
Text och litteratur finns överallt i berättelsevärlden Dragon Age och förekommer på många
olika sätt i vitt skilda situationer och former. Jag kommer därför i den här uppsatsen att skilja
på två huvudsakliga former av texter, som jag valt att kalla funktions- respektive fiktionstext:


Funktionstext
o Instruktioner
o Uppdragsbeskrivningar
o Undertexter till tal och dialog



Fiktionstext
o Text och litteratur som presenteras som och i form av text och
litteratur
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o Information som presenteras och förmedlas i form av text och
litteratur
o Muntligt framförda berättelser och information, samt dialog

Som synes av namnet är funktionstexten av en mer teknisk karaktär, medan fiktionstexten är
eller presenteras som litterär. Funktionstexterna är de förekomster av text inne i spelet som är
till för att hjälpa spelaren att manövrera och orientera sig: undertexter till tal, instruktioner för
hur man använder tangentbord och mus för att styra i spelet, samt beskrivningar av uppdrag.
Ett exempel på det senare är uppdragsbeskrivningen till sidouppdraget The Naturalist: ”A
man in Crestwood is concerned that a friend of his, Judith, isn't safe living outside of town.
He'd appreciate someone checking up on her”.15 Uppdragsbeskrivningar kan tyckas vara
misstänkt lika litterära texter eftersom de berättar en historia, men eftersom de inte
presenteras som litteratur utan som information hänför jag dem till funktionstext.
Med fiktionstext avser jag de texter som spelaren stöter på under spelets gång och som
antingen presenteras som litteratur eller som har litterära drag, men också den information
som förmedlas i form av text eller litteratur – exempelvis uppslagsordet ”Bear” som jag
kommer att ta upp lite längre fram i det här avsnittet. Som fiktionstext räknas också muntligt
framförda berättelser som delges spelaren via dialog mellan spelfiguren, dess följeslagare och
andra karaktärer.

15

Dragon Age Wikia: “The Naturalist”.
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Spelfiguren hittar ett litterärt kodat föremål (en kodex) och kan välja att interagera med det (läsa).
Uppmaningen ”Read” blir här en funktionstext, medan den text som dyker upp när man ”läser” kodexen är
fiktionstext. Ur Dragon Age: Inquisition.

Fiktionstexten kommer spelaren tillgodo på ett antal sätt, men det vanligaste är genom att
utforska spelvärlden. När spelaren klickar på (interagerar med) tydligt litterärt kodade föremål
så som kodexar, skriftrullar, papperslappar, anslag, brevsamlingar med mera, dyker en
textruta upp på skärmen. Vilken slags text som står i rutan beror dels på vilket slags föremål
spelfiguren interagerat med: kodexar resulterar ofta i längre texter som presenteras som
kapitelutdrag ur böcker, medan exempelvis papperslappar ofta presenteras som hastigt
nedklottrade anteckningar. Här finns alltså en tydlig korrelation mellan vilket slags litterärt
objekt som presenteras och vilket innehåll det har. Vissa texter är direkt kopplade till
spelfigurens aktuella uppdrag och kan exempelvis utgöras av brev mellan fiendestyrkor,
medan andra texter existerar för att vidga berättelsevärlden för spelaren. Det kan röra sig om
utdrag ur reseskildringar, verser ur religiösa texter, utrivna dagbokssidor eller kärleksbrev.
Intressant att notera är att upptäckten av nya texter ofta innebär att spelfiguren får 50
erfarenhetspoäng. Erfarenhetspoäng används för att öka i nivå, vilket ger spelfiguren nya
färdigheter. Kunskap omvandlas till makt.
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Åter andra texter dyker aldrig upp som textrutor utan blir tillgängliga för spelaren då denna
besöker nya platser, träffar nya personer, tjuvlyssnar på andras samtal eller besegrar fiender.
Dessa texter dyker då upp i spelarens Codex, tillsammans med kapitel, brev och andra texter
som spelaren hittat runt om i spelvärlden.

Kategorier i Codex
Origins

II

Inquisition

Books and Songs

Art of War

Characters

Characters

Characters

Crafting Materials

Creatures

Creatures

Creatures

Controls

Items

Groups

Culture and History

Letters and Notes

History

Items

Lore

Letters & Notes

Magic and Religion

Notes

Magic

Notes

Places

Maps

Quest-Related

Places

Spell Combinations

Tales
Tutorials

Kategorierna Controls, Art of War och Tutorials räknas i denna uppsats som funktionstext,
eftersom de behandlar tekniska aspekter av hur spelet spelas. Övriga kategorier varierar som
synes mellan spelen, där endast Characters och Creatures förekommer i samtliga tre spel.
Detta gör att även om många texter återanvänds från spel till spel, så är det inte alltid som de
faller under samma kategorier, alternativt att uppslagsordet är detsamma men texten
förändras. Jag ska här nedan ge exempel på tre uppslagsord: ”Bear”, ”Falon’Din: Friend of
the Dead, the Guide” och ”The Grey Wardens”. Samtliga tre texter återfinns i sin helhet i
uppsatsens bilagor.
Björnar förekommer bara i Origins och Inquisition, vilket också gör att uppslagsordet
”Bear” endast förekommer i de spelen, under kategorin Creatures. I Origins inleds den
beskrivande texten med ett transkriberat utdrag ur en alvisk legend om hur guden Dirthamen
gav djuren olika gåvor. Under utdraget finns en kommentar om hur björnar i vanliga fall är
skygga, men kan attackera när de blir provocerade. I Inquisition däremot består hela den
beskrivande texten av ett utdrag ur en bok, The Wilds of Thedas: Volume Two av Stephan
d'Eroin. I utdraget beskriver författaren hur han en gång fick möjlighet att se en björnhona och
dess ungar – ett möte som slutade med att hans resesällskap dödades av björnhonan. I båda
11

fallen är uppslagsordet ”Bear” ett exempel på den sorts fiktionstext som består av information
vilken presenteras och förmedlas i form av text och litteratur. Istället för att spelet förmanar
spelaren om björnars existens och den potentiella fara de utgör, får spelaren läsa legender och
reseskildringar som förmedlar den informationen.
”Falon’Din: Friend of the Dead, the Guide” är ett annat uppslagsord som förekommer i
både Origins och Inquisition och texten är densamma i båda spelen. I Origins ligger texten
emellertid under kategorin Magic and Religion, medan den i Inquisition ligger under
kategorin History. Uppslagsordet är ett exempel på den typ av fiktionstext som är text och
litteratur som presenteras som och i form av text och litteratur: den fyller ingen ytterligare
funktion för spelfiguren eller dennes uppdrag, utan syftar endast till att vidga
berättelsevärlden för spelaren.
”The Grey Wardens” är ett uppslagsord som förekommer i Codex i samtliga tre spel. I
Origins och II är texten densamma: ett utdrag ur en bok skriven av syster Petrine, som
beskriver hur Grå Väktare-orden uppstod under Det Första Fördärvet. Uppslagsordet sorteras
in under kategorin Culture and History respektive Lore. I Inquisition däremot möter spelaren
en ny text under kategorin Groups: en bearbetad Grå Väktare-legend som kommenterats av en
syster Manon. Syster Manon gör bland annat iakttagelsen att legenden förekommer i vissa
regionala varianter, till exempel att då legenden berättas i Ferelden förekommer ibland bara
två Grå Väktare snarare än en hel armé. Den här modifieringen av legenden ser hon som ett
sätt att knyta an till det senaste Fördärv som drabbat landet, snarare än det ursprungliga
Fördärv som legenden egentligen omtalar. Detta är förstås en referens till händelserna i
Origins, där spelfiguren, en Grå Väktare, tillsammans med en annan Grå Väktare bekämpar
Ärkedemonen under Det Femte Fördärvet. Att uppslagsordet sorterats in under kategorin
Groups, snarare än under History eller Tales, beror troligen på att Inquisition handlar om att
förena sinsemellan disparata grupper i kampen mot en gemensam fiende, varav de Grå
Väktarna är en sådan grupp.
Vad dessa likheter, skillnader och förändringar beror på och vilka konsekvenser de får för
spelarens upplevelse av berättelsevärlden är naturligtvis intressant att begrunda. Om syftet
med Codex endast var att vidga berättelsevärlden skulle samma texter kunna användas om
och om igen, under samma kategorier, eftersom återanvändningen skulle spara tid och pengar
under utvecklingen av varje nytt spel. Då skulle man endast kunna lägga till nya texter när så
behövdes. Emellertid är berättelsevärlden i viss utsträckning organisk: dess utseende och
innehåll förändras i och med de händelser som skildras i romanerna och de val som spelaren

12

gör – förändringar som måste återspeglas i Codex.16 När berättelsevärlden växer krävs också
ny information om den, vilket gör att tidigare information kan behöva revideras eller
kompletteras för att berättelsevärlden ska fortsätta kännas ”verklig” eller ”levande”. Det är till
exempel fallet med Inquisition, som innehåller många geografiska områden som tidigare varit
outforskade eller till och med okända för spelaren. För att dessa områden ska kännas som en
del av berättelsevärlden behöver de placeras i en kontext, vilken skapas genom historia och
därmed genom text.17

Levandegjord litteratur i romanerna
Föga förvånande presenteras den inomvärldsliga litteraturen på ett annat sätt i romanerna än
i spelen, eftersom förutsättningarna är lite annorlunda. Även om romanerna är författade av en
enskild person – David Gaider, Patrick Weekes respektive Liane Merciel – så är de skrivna
inom ramarna för berättelsevärlden. De fungerar som utfyllnad före och mellan spelen, där
The Stolen Throne och The Calling utgör en prolog till Origins medan Asunder, The Masked
Empire och Last Flight skildrar händelserna mellan II och Inquisition. Det innebär att
romanerna och spelen i allra högsta grad är sammanknutna och att de händelser som skildras i
romanerna är mycket relevanta inte bara för de enskilda spelen utan för berättelsevärlden som
helhet. Eftersom romanerna sett till textmängd är betydligt mindre än spelen finns också
mindre utrymme för litteratur och text som inte är av omedelbar betydelse för deras intrig.
Detta gör att litteraturen får en avsevärt mindre roll i romanerna och synliggörs endast när den
fyller en tydlig funktion för handlingen.
I den första romanen, The Stolen Throne, är det till exempel framför allt genom karaktären
Katriel som den inomfiktiva litteraturen kommer till liv. Katriel presenteras som en bard, en
som känner till inte bara gamla sånger utan också skrönor, legender och andra historiska
berättelser som aldrig nedtecknats. Dessa nämns emellertid bara när de tjänar ett praktiskt
syfte, som då huvudpersonerna ska förflytta sig obemärkta genom kungariket Ferelden och
tack vare Katriels kunskap kan använda de gamla underjordiska Djupa Vägarna.
Även i The Calling får vi se hur den inomfiktiva litteraturen används och levandegörs i
berättelsevärlden, men i något större utsträckning än i The Stolen Throne. Till att börja med
inleds varje kapitel med ett epigraf, vilket utgörs av olika citat ur Ljusets sång, det liturgiska
16

Ett exempel på detta är hur i Origins Codex-texter om karaktärer och folkgrupper ändras efter de val som
spelaren gör. Om en följeslagare lämnar spelfigurens grupp, eller om spelaren väljer att hjälpa en folkgrupp på
bekostnad av en annan, utökas Codex-avsnittet om karaktären/folkgruppen med information om hur det
enskilda beslutet påverkade karaktären/folkgruppen.
17
Jämför med Atle Kittangs kapitel Text och tolkning, s. 79f (se fotnot 48)
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recitativ som utgör den religiösa centraltexten i religionen andrastianism. Citatet fungerar dels
som en intertextuell referens till ett inomfiktivt verk, dels som tongivande för de händelser
som utspelar sig i kapitlet. Här vill jag särskilt omnämna kapitel nio, som inleds med följande
citat:

Here lies the abyss, the well of all souls.
From these emerald waters doth life begin anew.
Come to me, child, and I shall embrace you.
In my arms lies Eternity.
- Canticle of Andraste 14:11 18

I kapitlet befinner sig en grupp personer i de Djupa Vägarna. En av karaktärerna dör efter en
våldsam strid med en drake och när de övriga i gruppen kommit över den första chocken
hittar de en underjordisk sjö. De beslutar sig för att bära dit sin väns kropp och sänka den i
sjön, eftersom de inte har möjlighet att kremera den, vilket annars är brukligt. När de lagt
kroppen i vattnet utspelar sig nedanstående scen:
Nicolas knelt at the water’s edge and hung his head in agonizing grief. The others
pretended not to notice, to let the man preserve at least a shred of his dignity.
“Here lies the abyss, the well of all souls,” Maric intoned. “From these emerald
waters doth life begin anew. Come to me, child, and I shall embrace you.” He
walked to Nicolas’s side and put a gentle hand on the man’s shoulder. Nicolas
looked up at Maric with gratitude, tears welling in his eyes.
“In my arms lies Eternity.”
The body slowly sank beneath the surface. 19 (kursiv i original)

Som läsare får vi en tydlig bild av litteraturens roll i berättelsevärlden. Vi introduceras inte
bara för det inomfiktiva verket Ljusets sång och hur citat ur det kan tillämpas som kommentar
till andra verk och skeenden (som epigraf), utan får också se hur karaktärerna använder sig av
det i sin tillvaro. Då orden intoneras, det vill säga sjungs entonigt eller mässas, är de så
välbekanta att andra utan vidare kan fylla i den sista, avslutande raden. Det citat vi läste i
kapitlets inledning uppvisas alltså som en del av en känd och levande text – därmed kan vi
tänka oss att även övriga kapitelinledande citat tillhör lika levande texter och att Ljusets sång
har en framträdande plats i allmänhetens medvetande.
18
19

David Gaider. Dragon Age: The Calling. New York: Tor. 2009b. S. 196
Gaider 2009b, s. 213
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Den roman som i högst utsträckning använder sig av litteratur är dock Last Flight.
Tillsammans med fyra andra magiker anländer alven Valya till de Grå Väktarnas högborg
Weisshaupt, där de söker skydd från det pågående kriget mellan tempelriddare och magiker. I
utbyte mot mat, logi och beskydd får magikerna till uppgift att söka i ordens bibliotek efter
information från tidigare Fördärv: information som kan hjälpa orden att identifiera och
möjligen åtgärda problem som uppstått under Det Femte Fördärvet. Något av det första som
magikerna stöter på i biblioteket är en gammal rustning – alven Garahels rustning, för vilken
Valya känner djup vördnad.

Garahel was the greatest elven hero that Thedas had ever known. As a Grey
Warden, he had been crucial in rallying allies to fight the Fourth Blight – and he
himself had struck down the Archdemon Andoral, giving his own life to break the
darkspawn horde.
Every elven child knew the story. Garahel occupied a special place of pride in
their hearts. As an elf, he had suffered all the same indignities that they had.
Outcast, spat upon, considered utterly beneath respect, he had nevertheless risen
above that contempt and had not only forgiven his old enemies, but had spared
them from sure doom.
Alone, he had ended the Fourth Blight and saved Thedas.20

Emellertid inträffar något som får Valya att omvärdera sin syn på Garahel och inte minst
historieskrivningen i allmänhet: hon hittar en bok. Det visar sig vara Garahels syster Isseyas
dagbok, undangömd och okänd sedan över fyrahundra år, som Valya lyckas hitta tack vare att
hon själv är både alv och magiker. Isseyas dagbok sprider nytt ljus över händelserna kring Det
Fjärde Fördärvet och inte minst hennes egen roll i dessa, men den nya informationen är inte
odelat positiv.

Garahel, the hero of the Fourth Blight, had had a sister who was a blood mage.
Isseya had been a Grey Warden, and a blood mage.
And an elf, which shouldn’t have mattered, but did.
Garahel was the one glorious legend they had across Thedas, the hero whose
greatness nobody could deny. Whatever people thought or said about the elves,
whatever slurs and indignities they hurled at the ‘knife ears,’ they still had to
acknowledge that they owed their nations’ survival and the existence of their
lineages to his selfless slaying of the Archdemon Andoral.

20

Liane Merciel. Dragon Age: Last Flight. New York: Tor. 2014. S. 21
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Revealing Isseya’s confession would tarnish that shining image.21 (kursiv i
original)

Det visar sig att Isseyas blodmagi var orsaken till att de Grå Väktarnas riddjur, griparna,
försvann – men också att Isseya gömt undan ett antal osmittade gripägg. Genom Isseyas
dagbok lyckas Valya hitta äggen och tack vare Isseyas magi kläcks de. Efter att ha varit myter
och legender i över fyrahundra år är griparna tillbaka i berättelsevärlden igen.
Last Flight är intressant att betrakta ur flera perspektiv och kunde lätt föräras en egen
uppsats. Det jag framför allt vill poängtera är den stora roll som just litteratur spelar i
romanens handling; inte bara själva läsningen av litteratur utan också om litteratur som ett sätt
att vidareförmedla information, tankar och känslor genom tid och rum. För den här uppsatsen
är romanen extra relevant eftersom den för tankarna till vem som har makt över
historieskrivningen. Vi ser här att det finns en etablerad historia, förankrad i litteratur,
legender och illustrationer, som är en del av den allmänna historiemedvetenheten. Garahels
liv och gärningar är en del av denna historia, kanoniserade och hyllade, medan inte bara hans
systers handlingar, såväl goda som onda, utan hela hennes existens fullkomligt har raderats ur
historien. Genom upptäckten av hennes dagbok och gripäggen finns en chans att återinföra
Isseya i historien och därmed i den allmänna historiemedvetenheten, men kommer det att ske
på bekostnad av hennes brors eftermäle? Kanske får vi svar på den frågan i nästa spel eller
roman.

Litteraturens olika skepnader
Jag har tidigare nämnt de tematiska kategorier som förekommer i spelets Codex, där
fiktionstext av allehanda varianter och genrer samlas utifrån om de handlar om varelser,
platser eller faller inom andra breda ämnesområden. Codex-kategorierna gör det emellertid
svårt att få en överblick över den bredd och mångfald som faktiskt finns i berättelsevärldens
litteratur, där de flesta texterna är litterärt kodade på så vis att de lätt kan hänföras till olika
genrer eller texttyper i den verkliga världen. Därför kommer jag här att presentera
berättelsevärldens litteratur lite närmare, grupperade under fem rubriker. Grupperingarna är
avsedda att spegla det urval som Hägg gjort i 1001 böcker du måste läsa innan du dör. Där
inkluderade Hägg förutom rena romaner också allt från dikt-, novell- och sagosamlingar, till
pjäser, religiösa texter, historie- och reseskildringar, biografier och memoarer. Dessutom har
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jag valt att inkludera akademiska texter och övrig litteratur. Generellt sett är det endast kortare
dikter eller anteckningar som spelaren kan läsa i fulltext i spelet. Romaner, pjäser och andra
texter som är, eller kan förmodas vara, längre än cirka 300 ord förekommer endast som
fragment.
Historia och reseskildringar
De texter och litterära fragment som kanske är mest framträdande i Dragon Age-spelen är
de som har att göra med historia, men också olika reseskildringar. Detta förefaller rimligt
eftersom spelen i hög grad handlar om att spelaren rör sig genom olika geografiska områden,
vilkas namn, utseende och speciella egenskaper kan behöva förankras hos spelaren. Bland
historie- och reseskildringarna bör särskilt broder Ferdinand Genitivi omnämnas, en Chantrybroder som uppges ha skrivit en mängd olika verk och som också spelar en stor roll i ett större
uppdrag i Origins. Det mest framträdande av Genitivis verk är In Pursuit of Knowledge:
Travels of a Chantry Scholar, ur vilket spelaren kan hitta fragment, kapitel och utdrag spridda
över hela världen kring så vitt skilda ämnen som magikers examensceremoni, olika länders
militära kapacitet och kulturella skillnader i syn på sexualitet.22 Syster Petrine har också
författat en rad verk ur vilka man hittar fragment inom spridda områden, med titlar som
Empire and Imperium; Ferelden: Folklore and History och Black City, Black Divine: A Study
of the Tevinter Imperium. En annan författare som jag nämnt tidigare i den här uppsatsen är
Stephan d’Eroin och hans The Wilds of Thedas: Volume Two (första volymen står ingenstans
att finna); åter andra titlar är till exempel The Emperors of Orlais av broder Harlon Ascari och
A Brief History of the Imperium, Vol. 3 av Tyrus Altim.
Vetenskap och studier
Runt om i Thedas finns olika institutioner för utbildning och lärande, där trossamfundet
Chantry är den största. Inom trossamfundet ryms inte bara de studier kring religion, historia,
kultur och botanik som dess bröder och systrar ägnar sig åt, utan också de studier inom magi
som företas i magikerinstitutionerna Circle of Magi som finns i varje land. Det finns
emellertid åtminstone två lärosäten som står mer eller mindre fria från andrastianismens
inflytande, nämligen universiteten i Starkhaven och Orlais. Orlais universitet i huvudstaden
Val Royeaux är det mest framträdande, då det både figurerar i The Masked Empire och flera
texter i spelen har kopplingar dit. Det enda vi vet om Starkhavens universitet är att det finns
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ett tryckeri där: Starkhaven University Press, där en professor Bram Kenric har låtit trycka
upp Finding Ameridan.23 Boken problematiserar bristen på fakta om inkvisitor Ameridan,
genomlyser ett antal vanliga men felaktiga antaganden om inkvisitorn, och uppmanar läsaren
till kritiskt tänkande.
Kritiskt tänkande har också utövats av den anonyma författaren till pamfletten A New
Perspective on the Exalted March, publicerad vid universitetet i Orlais. Författaren inleder sin
text med att kraftfullt konstatera att Chantrys version av de händelser som kallas The Exalted
March of the Dales är under all kritik, ”laden with overt pro-Chantry and pro-human biases”,
och efter en lång rad invändningar mot denna historieskrivning avslutas pamfletten med
nedanstående stycke:24

Scholars point to the massacre at Red Crossing as the impetus for the Chantry's
declaration of an Exalted March on the elven kingdom in the Dales. They
conveniently ignore the fact that no one alive truly knows what happened at Red
Crossing or why the elves attacked. The Chantry's response to the elven
aggression that resulted in the slaughter of hundreds was predictable. But in light
of my thesis, perhaps we should reexamine the events of Red Crossing and
wonder if the attack was truly unprovoked. 25

Både Kenrics Finding Ameridan och den här pamfletten är av intresse därför att de visar på att
det finns en kritik mot den kanoniserade historieskrivningen – att jämföra med Last Flight där
den kanoniserade historieskrivningen endast ifrågasattes. Dessutom har författaren av A New
Perspective… valt att vara anonym, trots att pamfletten har publicerats vid ett universitet som
är en av få institutioner som inte står under Chantrys direkta inflytande. De möjliga
anledningarna till detta återkommer jag till.
Sagor, myter och legender
När det kommer till ren folklore är det framför allt alvers men i viss utsträckning också
dvärgars respektive historia och kultur som syns i spelen och romanerna. Båda folkslagen har
förlorat mycket av sitt historiska och kulturella arv, alverna till människorna och dvärgarna
23

Förekomsten av ett universitetstryckeri kan tyckas vara en anomali, med tanke på de tidsrum som
berättelsevärlden i övrigt utspelar sig i. Jag vill mena att Starkhaven University Press kan betraktas både som en
triggerpunkt för minnen (se under rubriken Litteraturen som spegel i denna uppsats) och som ett sätt att bryta
den fjärde väggen mellan berättelsevärlden och spelaren. Förekomsten av tidsrumsanomalier som bryter den
fjärde väggen, till exempel referenser till verk och fenomen utanför berättelsevärlden, kallas ofta easter eggs.
24
Dragon Age Wikia: “The Exalted March of the Dales”.
25
Ibid.
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till mörkerynglen, och vad som återstår är ofta fragment eller transkriberingar av muntligt
framförda berättelser. Bland myterna finns sådana som berättar om de gamla alviska gudarna,
exempelvis Falon’Din som tidigare omnämnts i den här uppsatsen, men också de många olika
mänskliga folkgruppernas framstående hjältar, bland annat Saga of Tyrdda Bright-Axe, AvvarMother och The Legend of Luthias Dwarfson.
I följeslagarkompendiet The World of Thedas, volume two finns en särskild samling texter
som har titeln The Seer’s Yarn: A Treasury of Tales for Children All Over, sammanställd av
Seer Agata. Vissa av dessa texter finns också i spelen, medan andra är ”nya”, och här blandas
sagor från alla de fyra folkslagen: det dvärgiska barnkammarrimmet Veata Tezpadam!, den
andrastiska Andraste & the Wyvern och den alviska vaggvisan Mir Da’len Somniar, med
flera.
Särskilt värd att uppmärksamma är den qunariska berättelsen The Chain of the Saarebas i
vilken en magiker, saarebas, eskorteras av sin handledare, arvaarad. Då de slår läger frågar
den unge och oerfarne arvaarad hur det kommer sig att saarebas inte slår sig fri från sina
bojor, när han besitter så mäktiga krafter. Saarebas, vars läppar sytts ihop, svarar inte.
Småningom dyker en demon upp i lägret och försöker övertala saarebas att överlämna sig och
sina krafter till den. Tre gånger försöker demonen, genom att be om saarebas händer, ögon
och tunga, och tre gånger nekar saarebas genom att svara att hans händer, ögon och tunga inte
är hans att ge, till demonen eller någon annan. Rasande ger sig demonen iväg och saarebas
säger till arvaarad: ”It is not these trifles that bind me, arvaarad. It is the trust of our people
and the demands of the Qun. I do not belong to myself, but to them. How can that chain be
broken?”26
Berättelsen är intressant eftersom den tillskrivs qunarierna, ett folkslag som framställs som
ointresserade av kultur och berättelser. Qunarierna lever i enlighet med sin religion, vilken i
korthet handlar om att alla dess följare är del av en större gemenskap: Qun. Som en del av
Qun förväntas man fylla den funktion man blivit tilldelad till sin bästa förmåga. Det finns inga
egennamn och inte heller några traditionella familjebildningar. Individer kallas vid
funktionstitlar, som saarebas och arvaarad, och barn uppfostras av lärare, tamassran, som
också rekommenderar vilka funktioner barnen är lämpade att fylla.
The Chain of the Saarebas har en undertitel som lyder ”A fable told by the tamassrans to
Qunari children who show signs of magical ability”, och undertiteln erbjuder en förklaring till
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varför berättelsen finns.27 Det är över huvud taget inte fråga om en saga utan om en fabel: en
sedelärande lektion för barn som en dag själva kommer att bli saarebas. Genom sagan, eller
fabeln, får de veta hur deras liv kommer att se ut och hur gemenskapen förväntar sig att de ska
förhålla sig till den tillvaron.
Prosa och poesi, sång och teater
All litteratur i Thedas är förstås inte allvarliga krönikor, universitetsuppsatser eller tusen år
gamla legender – det finns också en hel del modern och skönlitterär text. Ett av de mer
framträdande författarnamnen inom skönlitteratur är Varric Tethras. Tethras fungerar som en
av spelfigurens följeslagare i spelet II; händelserna under spelets gång skriver Tethras sedan
om i biografin The Tale of the Champion. Det är den biografin som gör att Tethras involveras
i händelserna i Inquisition och även där fungerar som en av spelfigurens viktigaste
följeslagare. Tethras har skrivit ett flertal andra böcker, bland annat kriminalromanen Hard in
Hightown och romance-berättelsen Swords and Shields, och i såväl II som Inquisition kan
spelaren välja att utföra uppdrag som på olika sätt hänger ihop med Tethras böcker och
författarskap.
När det gäller dramatik är det framför allt Orlais som har en stark teatertradition. I sin
samling A Compendium of Orlesian Theater beskriver Tevinter-magikern Magister Pellinar
den orlesiska teaterns olika aspekter: från användandet av ansiktsmasker för att karaktärisera
skådespelets personer, till att redogöra för de mest klassiska pjäserna. Bland dessa nämns till
exempel tragedin The Heir of Verchiel och buskisproduktionen Wilkshire Downs, men även
pjäser av vilka endast fragment återstår, som The Setting of the Light.28
Berättelsevärlden har också en lyrisk tradition vilket vi ser prov på genom bland annat
sonetter, limerickar, tonsatt lyrik och sång.29 Särskilt sången har fått en allt större plats i
spelen, från att i Origins bara skildra ett verk, Leliana’s Song, till inte mindre än tretton olika
”tavern songs” som komponerats till och framförs i Inquisition. Här vill jag emellertid särskilt
lyfta fram sången The Dawn Will Come, vars melodi utgör spelets ledmotiv.
Vid ett tillfälle, ganska tidigt i spelet, lider inkvisitionen stora förluster. Skadade och rädda
flyr de från byn där de haft sitt högkvarter och upp i de snötäckta bergen, där rädslan får djupa
sprickor att uppstå mellan inkvisitionens ledare. Det tycks osäkert om organisationen
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någonsin ska kunna återhämta sig. Då kliver en prästinna ut i det tillfälliga lägrets mitt och
hennes röst fyller den spända tystnaden då hon sjunger:

Shadows fall, and hope has fled.
Steel your heart: the dawn will come.
The night is long and the path is dark,
look to the sky, for one day soon
the dawn will come.30

En efter en faller övriga karaktärer in i sången; sjungande samlas de kring prästinnan och
spelfiguren (som senare blir inkvisitor). Sången uttrycker inte bara deras rädsla och sorg utan
också deras hopp, samtidigt som den förenar dem och ger dem en förnyad känsla av mening.
Dessutom blir sången en uppmaning till att inte ge upp utan på nytt höja sina klingor och
kämpa mot det onda: så småningom kommer gryningen – och därmed ljuset, godheten och
freden – åter.
Jag vill mena att The Dawn Will Come bör förstås som en nationalsång. En nationalsång
definieras av Nationalencyklopedin som ”högtidlig sång av i regel marschartad eller hymnisk
karaktär, som inåt ska stärka den nationella samhörighetskänslan och utåt fungera som en
klingande nationalsymbol”.31 Eller, som Sofia Lilly Jönsson uttryckte det i en krönika efter
terrorattackerna i Paris i november 2015: ”Våldshetsare kan pumpa upp sig med
nationalsången, men människor kan också enas under den, stärka sig, ta tillbaka natten och
tåga ut från en terrorattack med huvudet högt”.32
Det är inte svårt att se hur dessa beskrivningar stämmer in på The Dawn Will Come, vad
gäller såväl melodi och text som dess tillämpning i spelet. Sången finns emellertid inte som
uppslagsord i spelets Codex eller i någon annan funktions- eller fiktionstext utanför den här
scenen. Vi känner alltså inte till sångens ursprung eller dess funktion i något av
berättelsevärldens länder och vi kan inte heller få spelfiguren att ställa frågor om den. Trots
att sången fyller en så viktig funktion vid det här tillfället i spelet och trots att melodin utgör
ledmotiv för hela spelet Inquisition, vet vi ingenting om den utom det som scenen i bergen
säger oss.
Sångens status som nationalsång understryks emellertid ytterligare av att inte alla
närvarande karaktärer stämmer in i den. Bland spelfigurens närmaste följeslagare är det två
30
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som synbart inte sjunger med: Dorian, en mänsklig man från Tevinter, och Solas, en alvisk
man. Varför de inte sjunger med finns inte uttryckligt förklarat, men en tänkbar förklaring är
att de faktiskt inte tillhör gemenskapen. Till att börja med är deras respektive bakgrunder och
kulturer annorlunda från den stora majoriteten av inkvisitionsföljare, som mestadels är
människor bördiga från länderna Ferelden och Orlais. Dessutom är både Dorian och Solas
magiker, vilket på grund av rådande normer och värderingar gör dem till utbölingar. Dock
förhåller de sig olika till sången: Dorian tycks inte ens uppmärksamma den utan har hela sin
uppmärksamhet riktad mot en man han vakat över, medan Solas betraktar folksamlingen på
avstånd och uppvisar ett tydligt ogillande, kanske till och med avsmak. The Dawn Will Come
gestaltas på så vis som en sång som skapar en känsla av gemenskap, men bara för dem som så
att säga redan tillhör gemenskapen – de som inte tillhör nationen eller som av andra skäl står
utanför samhället omfattas eller innesluts inte av sången.33
Övriga texter
Förutom ovan nämnda exempel på litteratur finns också många andra typer av texter i
berättelsevärlden. Spelfiguren kan hitta och ta del av mängder av brev, dagboksanteckningar,
till och med inköps- och ”att göra”-listor, men också tidningar och magasin. De här övriga
texterna är förstås av varierande betydelse ur denna uppsats perspektiv, men några tål ändå att
nämnas.
Brev ställda till eller skrivna av kungligheter är intressanta att nämna därför att de i högre
utsträckning än ”vanliga” människors brev skulle kunna vara av historiskt intresse och därför
kan anses värda att bevaras för eftervärlden. I ett brev från den orlesiska kejsarinnan Celene I
till den nyutnämnda ambassadören i Fereldens huvudstad beskrivs Ferelden bland annat med
följande ord:

The Fereldens are a puzzle. As a people, they are one bad day away from reverting
to barbarism. They repelled invasions from Tevinter during the height of the
Imperium with nothing but dogs and their own obstinate disposition. They are the
coarse, wilful, dirty, disorganized people who somehow gave rise to our prophet,
ushered in an era of enlightenment, and toppled the greatest empire in history. 34
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I ett annat brev, från broder Genitivi till kung Cailan av Ferelden, besvarar Gentivi en fråga
om heraldiken på Orlais vapensköld.35 Båda de här breven ger också uttryck för
kungligheternas intresse för sitt respektive grannland: Cailans intresse av historien bakom
Orlais vapensköld och Celenes motvilliga beundran inför det simpla Fereldens motståndskraft
och relativa framgång. Precis som exempelvis reseskildringarna ger de oss också som spelare
en större inblick inte bara i de respektive ländernas historia utan också i relationen mellan
länderna.
En helt annan typ av övrig litteratur är tidskrifter, där jag vill nämna två exempel. Till att
börja med den orlesiska tidskriften A Panoply of Faces: An Illustrated Official Listing of
Heraldry and Masks within the Blessed Empire of Orlais, vars utförliga titel ganska tydligt
förklarar dess innehåll. I kejsardömet Orlais finns en tradition av att, oavsett
ståndstillhörighet, dölja sitt ansikte med en mask. Maskens utseende varierar beroende på
personens stånd, släkt, familj, deras plats i syskonskaran och många andra aspekter. Även
tjänare bär masker som är enklare varianter av herrskapsfolkets mask. A Panoply of Faces
publiceras kvartalsvis och innehåller alltså illustrationer och förklaringar över alla
kejsardömets masker, samt underrättar om förändringar som kommer sig av exempelvis
giftermål eller andra politiska och juridiska allianser eller uppbrott.36
Den andra tidskriften jag vill nämna publiceras också kvartalsvis och är intressant att
nämna eftersom den inte är omedelbart igenkännbar som litteratur värd att bevara för
eftervärlden: The Randy Dowager Quarterly. Magasinet diskreta beskrivning lyder
“Exhibitions for the noble of thought, but spry of step” och innehåller romance-berättelser. I
varje utgåva finns en kort presentation av numrets innehåll samt en kort recension av
änkenåden själv. Nyårsutgåvan presenteras till exempel på följande vis:
The Randy Dowager welcomes the new year by scandalizing the old, with the
collected romantic epic, The Horned Ones, being a tale of conquest, both of nation
and of heart. Demands are satisfied as bronze giants share their explosive
passions. [---] The Lady herself says: ‘Only for those of particular taste. Delicate
buds should remain in the garden while the bold of us flower. Five scarves
fluttered in shock out of five.’ – RD37
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Förutom Varric Tethras romance-serie Swords and Shields, som endast omnämns och inte kan
hittas som fiktionstext, är The Randy Dowager Quarterly den enda tydliga förekomsten av
romance som genre i Dragon Age. Detta är intressant eftersom romance i större utsträckning
än andra populärlitterära genrer ansetts vara ”dålig litteratur” i den verkliga världen; i korthet
därför att den läses av många, är kommersiell och ofta följer väl etablerade mönster.38 Genren
förknippas också alldeles särskilt med kvinnors läsning och har historiskt sett fördömts av
män som en ”onyttig, passiviserande och lättjefull verksamhet”, vilket har gjort att många
romanceläsare upplevt skam- och skuldkänslor över sin läsning.39 Det gör också följeslagaren
Cassandra, en formidabel krigare, som bara högst motvilligt erkänner att hon tycker om att
läsa romance, eller ”smutty literature” som hon generat kallar det. Tethras reaktion när han får
veta att Cassandra gillar hans romance-serie är först skepsis, sedan närmast skadeglädje. Han
beskriver serien som ”easily the worst I've ever written. The last issue barely sold enough to
pay for the ink” och förstärker således idén om att romance är något billigt och dåligt.40 I
egenskap av att den är en romance-tidskrift skulle The Randy Dowager Quarterly och
berättelserna i den knappast lyftas fram i varken en litteraturhistoria eller en kanon. Ändå är
det en typ av litteratur som förekommer i berättelsevärlden och som intressant nog tycks ha
ungefär samma status där som i den verkliga världen.
Berättelsen om berättelsen
Som tidigare nämnts så är Varric Tethras en särskilt framstående och intressant karaktär när
det kommer till just litteratur och berättande i berättelsevärlden – inte minst i II. Där förhörs
han av Cassandra angående sin koppling till Kirkwalls kämpe om vilken han skrivit biografin
The Tale of the Champion. Spelet är upplagt så att Varrics berättelse under förhöret utgör en
ramberättelse för hela spelet, vilket gör att spelarens alla val och handlingar under spelets
gång kommenteras och återberättas av Varric. Han är alltså inte bara en berättare för personer
inuti berättelsevärlden utan också en berättare för oss som spelare.
I egenskap av följeslagare till spelfiguren har Varric naturligtvis många syften, men rollen
som historieberättare är en stor del inte bara av hans karaktär utan också av hans personlighet
och hur han ser på världen.41 Detta märks väldigt tydligt i och med att en stor del av hans
dialog, såväl med spelfiguren i respektive spel som med övriga följeslagare, ofta handlar om
38
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just böcker, berättelser och berättande. Det kan handla om så olika saker som varför en
huvudkaraktär i en av hans böcker anklagas för mord, hur pass realistiskt skildrad en
slagsmålsscen är, eller vid ett tillfälle om hur ett berusat vaktbefäl skanderat sonetter på
krogen. Samtalen handlar också om berättelser som kan komma att skrivas i framtiden, där
övriga följeslagare ofta får stå som förlagor. Swords and Shields-seriens huvudkaraktär är till
exempel baserad på följeslagaren Aveline från II och i Inquisition får vi veta att Varric
planerar att skriva en roman som utspelar sig vid det orlesiska hovet, med en skurk baserad på
följeslagaren Vivienne.
Det är emellertid inte nog med att Varric påminner spelaren om att böcker och litteratur
finns – han fungerar även som en påminnelse om att spelet vi befinner oss i också är en
berättelse, alldeles särskilt i II. Vi vet redan utifrån dialog att det Varric kommer att berätta
hände långt tidigare i ramberättelsens nutid, något som möjliggör för honom att både
föregripa händelser som spelaren själv får spela sig fram till (i stil med det skulle komma att
bli mycket, mycket värre) men också att mitt i ett narrativ dra åhörarna tillbaka till
ramberättelsens nivå, där Cassandra tycker att han överdriver och tvingar honom att berätta
om vissa avsnitt. Påminnelserna sker också genom något som närmast verkar vara
metakommentarer. I ett meningsutbyte med följeslagaren Merrill låter det till exempel så här:
Merrill: “Varric, how does the story end?”
Varric: “Which story, Daisy?”
Merrill: “The big one. With us and Hawke, the mages and templars.
Everything.”
Varric: “You want to know before it happens? You're not worried about
spoiling the surprise?”
Merrill: “I might not see it end.”
Varric: “You have to stick with us if you want to find out how it turns out,
Daisy.”42

Det är inte metakommentarer i ordets verkliga mening, eftersom Varric inte tycks veta att han
existerar i ett dataspel. Däremot är han tydligt medveten om att de händelser som han själv,
spelfiguren och övriga följeslagare upplever är sådant som en dag kan komma att berättas –
antingen av honom själv eller någon annan. När Varric konstaterar att “Nobody is going to
believe this story later” eller “I really don't want this story to end ‘And then they all got
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splattered’” påminner han spelaren om att narrativet fortfarande är under utveckling.43 De val
som spelaren gör kommer att påverka hur berättelsen slutar och det enda sättet att få veta
berättelsens slut är att fortsätta spela. Men Varric visar också på att berättelsen kan förändras,
att sista punkten ännu inte är satt. Nästa gång berättelsen berättas, det vill säga nästa gång
spelet spelas, kan nya val göras, en ny berättelse kan uppstå. Vilken berättelse som till slut ska
berättas är upp till spelaren.44

Kanonbildning i berättelsevärlden
Genom fiktionstexter i spelen, berättelser i romanerna och följeslagarkompendierna The
World of Thedas får vi veta att kontinenten Thedas har en historia som går många tusen år
tillbaka i tiden. Alverna levde ovan jord och dvärgarna under den, medan människorna bara
dök upp en dag. Qunarierna är inte hemmahörande på kontinenten, utan anlände en gång till
halvön Par Vollen och där har de blivit kvar. Samtliga fyra folkslag – människor, alver,
dvärgar och qunarier – har institutioner och personer vars roll det är att förvalta och
vidareförmedla historia, berättelser och kunskap. Hos människorna finns framför allt Chantrys
egna lärosäten för icke-magiker samt Circle of Magi-institutionerna, men också universiteten.
Hos alverna är det varje enskild klans ledare, Keeper, som förvaltar resterna av en
huvudsakligen muntligt traderad kulturs traditioner, språk och legender. Hos qunarierna är det
framför allt tamassran, uppfostrarna, och prästerskapet som förvaltar den samlade kunskapen.
I dvärgarnas rike är det institutionen Shaperate och dess lärde, Shapers, som samlar in och
förevigar information i ”the Memories”, dvärgarnas kollektiva kunskapsbas. Shaperate är
menad att vara en opolitisk och opartisk institution och fungerar därför inte bara som ett
levande arkiv över släkter, historia, vetenskap och filosofi utan också som en rättskipande
instans. Trots detta finns somligt som inte tillåts i ”the Memories”: Shaperate förbehåller sig
till exempel rätten att stryka personer ur arkiven i händelse av allvarliga brott och samhällets
kastlösa skrivs över huvud taget aldrig in där. Shaperate, i enlighet med sitt namn, formar
eller gestaltar historia och kunskap utefter vad dess medlemmar anser vara sanningen, och
utesluter det som anses ovärdigt eller av ointresse.45
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Genom historiens gång har ett antal stora krig mellan folkslagen utspelats och sammanlagt
fem Fördärv inträffat. Detta har resulterat i att alvernas rike gått helt förlorat, dvärgariket har
decimerats till en spillra av sitt forna jag, och människor och qunarier breder ut sig över
landet i allt större utsträckning. Dessa fyra folkslags respektive historier och kulturer skildras
genom litteratur, men på väldigt olika sätt och i varierande utsträckning. Jag har tidigare i den
här uppsatsen gått igenom några av de litterära genrer och texttyper som finns representerade i
spelen och romanerna, så att säga den samlade litteraturhistorien, men vill här gå närmare in
på frågan om litterär kanon. Vems litteratur är det som vi läser, genom vilka ögon får vi ta del
av kulturernas olika historier? Vem har makten att kanonisera och vad händer med det som
censureras och förskjuts ur kanon?

Bortglömda rester från en svunnen kultur46
I alla tre spel och i samtliga romaner får spelaren/läsaren ta del av rester av forna riken,
genom att resa och upptäcka landområden samt genom att utföra uppdrag, eller läsa om
karaktärer som gör det. I Origins utforskas och återupptäcks bland annat dvärgarnas gamla
övergivna städer. I II utforskas staden Kirkwall som tidigare var en del av Tevinter-imperiet
och där stiftas också närmare bekantskap med qunariernas kultur. I Inquisition tillåts spelaren
resa till tidigare outforskade platser i såväl Ferelden som Orlais, där gamla förfallna ruiner
och enorma statyer markerar vilka folkslag och grupper som vid olika tillfällen härskat över
de olika områdena. Många av dessa ruiner och statyer kan, särskilt i Inquisition, interageras
med genom att de kan utmärkas som landmärken – gör spelfiguren det får den inte bara
erfarenhetspoäng utan också tillgång till en kortare text om monumentet, området eller de
folkslag som levt där. Det finns emellertid en form av monument som inte tillhandahåller
några svar utan bara ger upphov till frågor: grottmålningar.
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Grottmålning i regionen The Emerald Graves, i Dragon Age: Inquisition.

Vissa slutsatser om målningarna kan göras utifrån textfragment och vidareberättade legender
som går att träffa på i såväl Inquisition som i tidigare spel och romaner. Vi vet att alver,
liksom figurerna i grottmålningen, har spetsiga öron och att de använder hjortdjur som ridoch dragdjur. Vi kan också ha hittat texter som berättar om Smaragdriddarna, beridna alver
som krigade mot människorna i det sista stora slaget innan alvrikets undergång, i regionen
Emerald Graves där just ovanstående grottmålning finns. Det är då inte omöjligt att tänka sig
att det är Smaragdriddarna som avbildas på den vänstra målningen, ridande på gröna
hjortdjur, men vad symboliserar i så fall den högra bilden, där ett rödsvart hjortdjur tycks ha
slukat alver? Jagar den Smaragdriddarna, eller lockar de den mot en fälla? Hör de båda
bilderna alls ihop? Vilken berättelse målningen än är avsedd att förmedla så kan vi inte till
fullo läsa den. Mellan oss som spelare och spelfigur och mellan dem som målade grottväggen
finns ett alldeles för stort avstånd i såväl tid som kulturell förståelse. Av de texter som skulle
kunna överbrygga avståndet finns bara några få fragment kvar och berättelsen förblir ett
mysterium för oss: en del av litteraturhistorien som vi aldrig kan få klarhet i.
Den alviska kulturen var och är huvudsakligen muntligt traderad.47 Enligt Atle Kittang är
samhällen utan skriftspråk att betrakta som historielösa, eftersom historia skapas först då tal
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fästs i skrift och förskjutningen i tid och rum mellan talsituationen (texten) och det som
omtalas sker.48 Detta har inte skett inom den alviska kulturen utan man har förlitat sig på
minne och vidareförmedling, vilket har varit ödesdigert när deras folk dödats och förföljts
genom tusentals år. I de få fall som någon rest av den alviska kulturen finns kvar så är det
oftast i form av transkriberingar av just muntliga berättelser, ”as told by the Gisharel, Keeper
of the Ralaferin Clan of the Dalish elves”.49 Vi vet inget om Gisharel utöver detta och inte
heller något om nedtecknaren, vem hen var eller vilka skäl hen hade att söka upp och lyssna
till Gisharels berättelser. Det finns ingen information om hur berättelserna samlats in eller om
de har publicerats. Intressant nog har de inte heller fått utrymme i broder Genitivis Thedas:
Myths and Legends, trots att de otvivelaktigt är just legender och myter från Thedas.
Bristen på källor påpekas i forskaren Erwines blodfläckade anteckningar i området Emerald
Graves. I anteckningarna står att läsa:

...ow (sic) many times have I sought information on the Dalish only to find that it
is, once again, a tale told by ‘Keeper Gisharel of the Ralaferin clan’? We can't
have one Keeper from years ago be our sole source of knowledge on the Dalish
[---]...when I return, the university will finally acknowledge my contributions to
Thedosian history. Ferdinand Genitivi, step aside!50

Liksom i pamfletten A New Perspective on the Exalted March som nämnts tidigare i den här
uppsatsen problematiserar Erwine här det faktum att det knappt finns något material att tillgå
när det gäller forskning kring alvisk kultur, trots att den var Thedas mest framstående under
tusentals år. De få alviska legender som återstår borde rimligen ha en given plats bland andra
kanoniserade texter, men istället tycks de ha glömts eller gömts undan. Anledningen till detta
kan möjligen vara den dominerande religionen andrastianism.

Andrastianismen, Ljusets sång och trossamfundet Chantry51
I början av den här uppsatsen citerades David Gaider och hans tankar kring skapandet av
berättelsevärlden Dragon Age. Bland annat ville han utforska hur kristendomen kunde ha sett
ut om den grundats på Jeanne d’Arc istället för Jesus, och resultatet är andrastianismen.
Religionen, som grundas på profeten Andraste och hennes liv, gärningar och inte minst
48
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hennes död, har på många sätt färgat Thedas under gott och väl tusen år. Det är framför allt
människor och stadsboende alver som tillhör religionen, men även vissa qunarier och dvärgar
kallar sig andrastiska. I religionens centrum återfinner man trossamfundet Chantry, vilket är
en gränsöverskridande organisation som finns i alla kontinentens länder utom Tevinter.
Tevinters Imperial Chantry har på grund av en avvikande syn på magi brutit med det övriga
trossamfundet och leds av en manlig Divine, den främsta andliga ledaren, men utgår liksom
Chantry från textsamlingen Ljusets sång. Ett av Chantrys mål är att sprida Ljusets sång till
alla folkslag: först då sången ljuder från världens alla hörn ska Skaparen, the Maker,
återvända till världen och göra den till ett paradis. Det ligger alltså i Chantrys intresse att tysta
de röster som försöker sprida andra trosuppfattningar eller vars åsikter strider mot
andrastianismens läror.
Ljusets sång är som tidigare nämnts det liturgiska recitativ som utgör andrastianismens
centraltext och den beskrivs som det enda som enar kontinentens olika länder och folkslag:
”Little but the Chantry ties Orlais, Nevarra, Ferelden, Antiva, and even Rivain, to a common
cause [---] Andraste’s Chant is familiar across kingdoms, a source of many shared customs”. 52
Recitativet består av ett antal olika hymner eller lovsånger som i sin tur är indelade i kapitel,
strofer och verser och behandlar allt från skildringar av världens tillkomst och Andrastes
uppror mot Tevinter till uppmaningar om hur människor ska leva och bemöta varandra.
Ljusets sång är också en av de få, om inte den enda, litterära texten som vanligt folk i Thedas
har tillgång till. Chantry har med framgång etablerat idén om att ”every Thedosian bookshelf
is complete with only a wellworn copy of the Chant of Light” vilket har lett till att många
lever i total okunskap om något annat än just vad som förmedlas i Ljusets sång och av
Chantrys systrar och bröder.53 Dessa systrar och bröder har i uppgift att inte bara sörja för
människornas behov av sånger, legender och historia, eller att förklara deras plats och uppgift
i världsordningen, utan också att studera och forska inom så vitt skilda ämnen som teologi,
biologi, historia, geografi och etnologi. Även studier inom magi står under trossamfundets
kontroll i och med att magikerinstitutionerna Circle of Magi är en del av Chantrys
organisation. Detta gör att Chantry i praktiken har nästan total kontroll över vad som får
studeras, publiceras och spridas – och då förstås även litteratur.
Texter som behandlar andra religiösa texter positivt är särskilt bannlysta, så som The
Imperial Chant of Light, Questioning the Chant och Edicts of the Black Divine, liksom The
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Qun och The Lies of The Nobles, the Truth of the Qun.54 Det är emellertid inte bara
konkurrerande religiösa texter som förbjudits utan också böcker inom helt andra ämnen.
Förutom titlar som uppmanar till användande av alternativ magi återfinns också vad som kan
tyckas vara betydligt oskyldigare titlar, däribland The Randy Dowager och sagosamlingen
The Seer’s Yarn som båda nämnts tidigare i den här uppsatsen.55
Inte heller är Chantry främmande för att bannlysa eller censurera verk som skrivits av
personer inom det egna trossamfundet. Jag har tidigare i uppsatsen nämnt syster Petrine som
framför allt skrivit böcker om olika länders statsskick och militärhistoria, men också om
folklore och magi. Flera av hennes verk beskrivs av Chantry som kontroversiella och hon har
kritiserats för att skriva ”about the greatest evils with almost objective language. At times her
tone can even be perceived as contemptuous toward certain of the truths we hold so sacred”.56
Ett av hennes verk, The Dissonant Verses, har till och med bannlysts och får endast läsas i
kraftigt censurerad version – se nedan.57

Utdrag ur syster Petrines The Dissonant Verses i följeslagarkompendiet The World of Thedas, volume 2. En
ocensurerad version finns i II.

The Dissonant Verses är också beteckningen på de lovsånger som strukits ur Ljusets sång.
Dissonant kan översättas som såväl missljudande som motstridig och avvikande och ordet är
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en målande beskrivning av vilka texter som förpassas till denna samling; nämligen texter som
av en eller annan anledning inte passar in i det budskap Chantry vill förmedla. Bland dessa
kan nämnas exempelvis Canticle of Shartan, Canticle of Maferath och Canticle of Silence.
Anledningarna till att dessa texter anses missljudande eller avvikande varierar. I fallet med
Canticle of Silence är det inte nog med att den är skriven av Tevinter-härskaren Hessarian,
som var den som beordrade att Andraste skulle brännas på bål, utan lovsången är dessutom
”written from the point of view of the Maker Himself as He addresses humankind, which is
why it was ultimately considered a blasphemous presumption”.58
Denna kontroll över litteratur och därmed över kunskap, kombinerat med att trossamfundet
är en gränsöverskridande organisation, gör att Chantry har stark politisk makt. Trossamfundet
blir en självklar auktoritet inom fler områden än enbart religiösa, etiska eller moraliska
spörsmål och kan alltså anses ha större inflytande i Thedas än någon enskild monark, politisk
ledare eller annan organisation.59 Denna makt kan vara anledningen till att texter som
pamfletten A New Perspective on the March of the Dales publiceras anonymt. Det är tänkbart
att den kritik som riktades mot Chantry i pamfletten kan vara menlig eller rentav farlig för den
person som framför den. Att kritisera Chantrys handlingar skulle också kunna leda till ett
ifrågasättande av dess läror, vilket i sin tur skulle kunna utgöra en risk för trossamfundets
fortsatta status och makt över såväl vanliga människor som makthavare, adel och kungligheter
– en makt som Chantry troligen är högst ovilliga att släppa ifrån sig.

Vems litteratur?
Berättelsevärlden har som synes en stor bredd på sin litteratur, men när man tittar på
närmare på kanonbildningen uppenbarar sig en tydlig problematik: nämligen litteraturens
tillgänglighet och representativitet. Även om alla de här exemplen på litterära texter är
tillgängliga för spelaren att upptäcka, läsa och fundera över genom spelfigurens resa genom
Thedas, så är de inte alls lika tillgängliga för de personer som finns inuti berättelsevärlden.
Till att börja med är läs- och skrivkunnigheten låg, särskilt bland lågbördiga och slavar.60 Det
är också troligt att böcker är dyra och att det därför endast är rika personer som har möjlighet
att äga böcker.61 För det andra har Chantry stort inflytande över vilka böcker och texter som
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får publiceras, spridas och studeras – dels i de egna samlingslokalerna, dels i
utbildningssätena för magiker, vilket gör det svårt ens för den med läskunnighet och pengar
att få tillgång till annan information än den som är i enlighet med andrastianismens läror. Sist
men inte minst är tillgången på böcker och litteratur begränsad.
Detta sista påstående kan tyckas märkligt för den som spelat något av spelen, där var och
varannan stuga tycks ha en proppfull bokhylla och såväl herrgårdar som magikerinstitutioner
tronar med enorma bibliotek. Det vi måste komma ihåg är att vi som spelare ytterst sällan rör
oss i samhällets lägsta skikt, det vill säga bland slavar eller, hos dvärgarna, de kastlösa, som
utgör Thedas absolut största befolkningsgrupp och vars ägodelar är få – om de över huvud
taget har några ägodelar. Istället rör sig spelfiguren oftast bland de högre stånden, alldeles
särskilt i Inquisition. De boksamlingar och bibliotek som finns i herrgårdar, palats eller
magikerinstitutioner är inte öppna för allmänheten – faktum är att spelfiguren ofta bryter sig
in i dessa byggnader! Det närmaste vi kommer till ett allmänt bibliotek är faktiskt dvärgarnas
Shaperate, men eftersom den institutionen konsekvent vägrar att skildra till exempel de
kastlösas liv, erfarenheter och kunskaper, så är Shaperate långt från representativt. Shaperate i
staden Orzammar är dessutom beläget i Diamond Quarter-området, så långt bort från de
kastlösas område Dust Town som man kan komma. Det försvårar ytterligare möjligheterna
för de kastlösa att ta del av den litteratur som finns.62
Det är alltså högst relevant att ifrågasätta vilkas litteratur det är som vi, i egenskap av
spelfigurer och spelare, får ta del av. Det är inte bara en fråga om vem som har rätt, eller för
den delen tillräckligt med inflytande eller makt, att bestämma vad som ska kanoniseras utan
också en fråga om vems röst som hörs; vems berättelse som tillåts ta plats. I den här uppsatsen
har jag framför allt berört böcker och texter skrivna av författare från eller som handlar om
Ferelden och Orlais, helt enkelt eftersom det framför allt är i de två länderna som såväl spel
som romaner utspelar sig. Vi vet ytterst lite om litteraturen i länder som Rivain eller Seheron,
eller för den delen folkgrupper som Anders och Avvar. Landet Tevinter, kontinentens genom
historien mest framstående imperium, framställs väldigt ensidigt i både Origins och II som ett
land fyllt av maktfullkomna slavhandlare med magiska krafter. Det är först i och med
följeslagaren Dorian i Inquisition som vi får en mer nyanserad bild av landet, men vår
kunskap om landets kultur och litteratur är ändå ytterst fragmentarisk.

berättelsevärlden motsvarar hur vanliga respektive prissatta böcker varit i den verkliga världen under dessa
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Trots den stora mängd text som finns i såväl spelen som romanerna, saknas det alltså ändå
text; berättelsevärldens litteratur är större än vad som ryms inom de spel och romaner genom
vilka vi tar del av den. Ännu finns det många länders och många personers berättelser vi inte
fått ta del av: dels på grund av begränsat utrymme i spelen och romanerna, men också på
grund av de förhållanden som vi kan förmoda råder inuti berättelsevärlden, om den ska
betraktas som en variant på vår egen världs historia. Då är det inte långsökt att tänka att det
finns litteratur som vrakats bort ur kanon på grund av vem dess författare har varit. Dessutom
är det inte omöjligt att tänka sig att det så att säga fattas litteratur, sådan som aldrig skrivits,
därför att de personer som hade avvikande historier att berätta aldrig fick lära sig att skriva.

Litteraturen som spegel
Jag har här ovan presenterat hur litteraturen uppstår, förmedlas och skildras i de spel och
romaner som utgör Dragon Age. Jag har också pekat på de stora likheter och paralleller som
existerar mellan berättelsevärlden och den verkliga världen, inte bara vad gäller länders
historia, språk och kultur utan också vad gäller deras litteratur, där jag bland annat visat
exempel på vilka litterära genrer som förekommer i berättelsevärlden samt vilka verk och
texter som återfinns inom dessa genrer.
De här parallellerna mellan fiktion och verklighet skapar, åtminstone hos mig, en reaktion.
När jag i spelet plötsligt hittar Sonnet 126 går tankarna omedelbart till Shakespeare; när jag
läser att det orlesiska inbördeskriget kallas för Lejonens krig (War of the Lions) minns jag
automatiskt Rosornas krig i 1400-talets England, varifrån tankarna fortsätter till Kampen
mellan Vita och Röda rosen i Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist. Jag hajar till,
minns och reflekterar, ibland helt omedvetet – saker jag inte visste att jag visste gör sig
plötsligt påminda när jag utforskar berättelsevärlden. Det här fenomenet kallar Cecilia Trenter
för prompters of memory, vilket kan översättas som triggerpunkter för minnen; ”fragments of
historical knowledge that appears [sic] in other contexts than time and historical perspective [--] The prompter of memory does not necessarily correlate with historical facts but could very
well be references to artifacts, narratives or images in a collective cultural memory”. 63
I Dragon Age skapas dessa triggerpunkter på många olika sätt. Som jag tidigare nämnt har
de folkslag som bebor kontinenten sinsemellan väldigt olika kulturer som alla har drag av
varsina förlagor i den verkliga världen. När vi som spelare rör oss genom berättelsevärlden
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möts vi hela tiden av visuella och auditiva intryck som förmedlar information till oss om den
plats och de människor vi besöker; deras skilda seder och bruk, deras språk, deras
trosuppfattningar – deras litteratur. Allt detta skapar en resonans hos oss, vare sig vi är
medvetna om det eller inte. Medan vi löser politiska konflikter, utforskar ruiner eller jagar
drakar rör vi oss också, på sätt och vis, genom vår egen världs historia.
På det här sättet kan Dragon Age och andra liknande dataspel fylla samma funktion i vårt
samhälle som sagor, myter och legender gjorde under 1800-talet – åtminstone enligt forskning
av Ulf Palmenfelt. Han menar att människor använde de här folkloristiska genrerna för att
utforska hur världen och samhället uppstod, hur vi förhåller oss till det främmande, och inte
minst moraliska frågor om gott och ont, liv och död.64 Dataspelet erbjuder enligt Palmenfelt
precis som sagan ”playful arenas for testing the limits of the physical reality, of social and
cultural norms, and of moral values”.65 Det här utforskandet skulle emellertid inte vara
möjligt om det inte fanns kopplingar mellan den fiktiva världen och den verkliga; uttryckliga
eller underförstådda referenser och paralleller som fick oss att haja till och reflektera över vår
verkliga värld: Cecilia Trenters triggerpunkter och David Gaiders ambition om att betrakta
den verkliga världen ur ett nytt perspektiv.
Litteraturens roll i den här processen är tydlig: utan litteratur, utan text, blir
berättelsevärldens alla ruiner, naturlandskap och musikstycken lika otillgängliga för oss som
grottmålningar. Texterna skapar broar mellan berättelsevärlden och oss som spelare, men den
visar också på broarna som finns mellan berättelsevärlden och den verkliga världen. Trots
spelens och romanernas storlek finns emellertid inte utrymme att visa upp all den text som
potentiellt borde kunna finnas i berättelsevärlden. Istället har vi framför oss ett urval av olika
sorters texter inom vitt skilda genrer vars uppgift det är att representera och ge en aning om
all den litteratur och övriga kultur som finns inom berättelsevärlden: en kanon.
Litteraturen som vi ser i spelen och i romanerna är att alltså inte bara att betrakta som ett
kanoniskt urval av berättelsevärldens förmodade litteraturhistoria, utan dessutom som ett
representativt urval av den verkliga världens litteraturhistoria. Spelens och romanernas
litterära texter blir alltså en spegling av den verkliga världens litteraturhistoria och litterära
kanon.
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Slutord
Dragon Age är i alla sina många former en otroligt stor och vidsträckt berättelsevärld vars
djup endast kan anas i en uppsats av det här omfånget. Även om jag här endast har studerat
förekomsten av litteratur i Dragon Age-spelen och -romanerna har jag inte kunnat mer än
skrapa på ytan av allt det som finns att hitta, läsa, fundera över och studera närmare. I
inledningen beskrev jag hur det framför allt är berättelsevärldens många historier som
intresserat mig och det intresset har om möjligt bara vuxit under arbetets gång. För varje
detalj jag upptäckt har åtminstone två nya frågor väckts och berättelsevärlden har fortsatt att
växa och djupna för mig, i betydligt större utsträckning än jag trott kunde vara möjligt innan
jag påbörjade arbetet. Förhoppningen är förstås att jag har kunnat visa på denna bredd och
detta djup, samt hur litteratur och litterära texter bidrar till att skapa den upplevelse som
berättelsevärlden Dragon Age utgör för såväl spelare som läsare.
Vad gäller frågeställningen, hur litteraturhistoria och litterär kanon skapas och skildras i
Dragon Age, har jag undersökt berättelsevärldens litteratur ur ett antal perspektiv. Först
undersökte jag begreppen litteraturhistoria och litterär kanon och hur dessa fenomen kan
uppstå eller skapas i såväl den verkliga världen som i Dragon Age-spelen och -romanerna.
Därefter redogjorde jag för hur litteratur skapas i spelen och visade på skillnaden mellan
funktions- och fiktionstext, där funktionstexten avsåg spelets tekniska aspekter och
fiktionstexten avsåg text och tal med litterära former eller kvaliteter. Vidare gav jag exempel
på hur litteratur användes i några av romanerna, såväl kanoniserad text (Ljusets sång) som
historiskt utraderad text (Isseyas dagbok). Jag har också visat på de många olika sorters
litterära texter som finns i berättelsevärlden, deras förmodade funktioner såväl i spelen som
inne i berättelsevärlden samt paralleller till genrer och texttyper i den verkliga världen.
Utifrån detta har jag visat på hur vissa texter, som alviska legender och dvärgakultur, av olika
anledningar uteslutits eller försvunnit ur litteraturhistorien och därmed kanon, medan den
mänskliga religionen andrastianism tagit makt inte bara över litteraturen utan över hela
kunskapsspridningen på kontinenten Thedas.
Vad har jag då kommit fram till?
För det första, att all litteratur som förekommer i berättelsevärlden har ett syfte, vare sig det
är att föra handlingen framåt eller att förstärka upplevelsen av den värld som spelaren eller
läsaren utforskar. För det andra, att den litteratur vi möter i spelen och romanerna är att
betrakta som en kanonisk representation av den verkliga världens litteraturhistoria. Mellan
dem finns medvetet skapade kopplingar, paralleller, som använder vår förmodade
36

förförståelse och allmänna historiemedvetenhet för att bygga broar mellan fiktion och
verklighet. För det tredje, att de här broarna gör det möjligt för berättelsevärlden att fungera
som en spegel, genom vilken den verkliga världen främmandegörs för oss. I
främmandegörandet reflekterar vi över och återupptäcker den verkliga världen – och kanske
också dess litteratur.
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Bilagor
1. Ordlista
Andrastianism – Den enskilt största religionen i Thedas som utgår från en tro på en enda
Gud (The Maker) och dennes profet (Andraste), och vars trossamfund kallas Chantry.
Chantry – The Chantry, andrastianismens trossamfund. Jag har i denna uppsats valt att inte
översätta trossamfundets namn till den svenska motsvarigheten kapell, eftersom det finns en
betydelsefull koppling mellan den religiösa huvudtexten The Chant of Light (chant: att mässa
eller sjunga entonigt) och trossamfundet Chantry som inte låter sig översättas till svenska.
Chantry är också beteckningen på de enskilda religiösa byggnaderna, vilka till utseende och
storlek kan likna allt från kapell till katedraler. Motsvarigheten i Tevinter kallas Imperial
Chantry.
Dataspel – Jag använder i den här uppsatsen begreppet dataspel för att beskriva digitala
spel som kan spelas på konsoler (TV-spel), datorer (datorspel), telefoner och surfplattor
(mobilspel), i enighet med branschorganisationen Dataspelsbranschens rekommendation
(http://www.dataspelsbranschen.se/blogg/2008/4/16/dataspel-eller-datorspel.aspx, hämtad
2015-11-02).
Folkgrupp – i den här uppsatsen använder jag folkgrupp för att visa på de olika
grupperingar som finns inom de fyra folkslagen. Exempel på alviska folkgrupper är till
exempel Dalish och City Elves, medan mänskliga folkgrupper är Avvar, Tevinter eller
Rivaini.
Folkslag – i den här uppsatsen använder jag folkslag för att beskriva de fyra ”raser” som
befolkar berättelsevärlden: människor, alver, dvärgar och qunarier.
Följeslagare – de karaktärer i Dragon Age-spelen som slår följe med spelfiguren. Spelaren
kan styra dessa karaktärer under förflyttning och strid, men inte styra över deras namn,
utseende eller dialog, eller hur de förhåller sig till olika val spelaren gör under spelets gång.
Fördärv – Blight, den katastrof som inträffar när en ärkedemon vaknar och tillsammans
med horder av mörkeryngel söker ta över världen.
Grå Väktare – Grey Warden, ett urgammalt ordenssällskap vilka inte kämpar för något
enskilt land utan viger sitt liv åt att bekämpa mörkeryngel. Tack vare en ritual där de
inmundigar mörkeryngelblod (och överlever det) är Grå Väktare de enda som kan dräpa
ärkedemoner och därmed göra slut på Fördärv.

i

Ljusets sång – The Chant of Light, det liturgiska recitativ som utgör religionen
andrastianisms huvudsakliga religiösa text.
Mörkeryngel – Darkspawn, varelser som tidigare var människor, alver, dvärgar och
qunarier, men som smittats av the darkspawn taint (mörkeryngelsmittan) och blivit
mörkeryngel. Mörkeryngel letar upp ärkedemoner, vilkas återuppvaknande resulterar i
Fördärv.
Smaragdriddarna – The Emerald Knights, en orden av alviska krigare, som utplånades av
människor under det orlesiska Chantry-korståget mot alverna under Det Andra Fördärvet.
Spelfigur – med spelfigur avser jag i den här uppsatsen den karaktär i spelet som spelaren
primärt kontrollerar, genom att bland annat välja karaktärens namn och utseende, bestämma
dess handlingar och dialogval. Kallas ibland på engelska för PC, player/playable character.
Ärkedemon – Archdemon, en gammal gud (Old God) som smittats av Fördärvet. I form av
en drake leder den mörkerynglen i de Fördärv som drabbar Thedas.
Övriga karaktärer – karaktärer som inte kan styras av spelaren, på engelska kallade NPC,
non-player/-playable character.
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2. Codex-texter
“Bear”
”Bear” i Origins

”Bear” i Inquisition

"No beast is more beloved by Dirthamen than the

We went into the woods near Val Foret to find a

bear. When the world was new, Dirthamen gave one

great brown bear that had the townsfolk worried. We

secret to each creature to keep. The foxes traded their

found her some miles from the west gate. She had

secrets to Andruil for wings. The hares shouted theirs

made a den in a cave on a hillside, close to a stream.

to the treetops. The birds sold theirs for gold and

We stopped some yards away and watched. Eldwin

silver. Only the bears kept Dirthamen's gift, deep

cast a spell to make us less likely to be discovered.

within their dens, they slept the months away in the

Useful, useful magic.

company of their secrets and nothing else.
After several hours, the bear emerged from her den.
When Dirthamen discovered what had been done

Beautiful red-brown sheen to her coat. Phenomenal

with his gifts, he snatched the wings from the foxes,

beastie. Following close behind were three cubs.

silenced the voices of the hares, and turned the birds

Balls of fluffy brown fur with eyes set in them.

into paupers. but the bears he honored for their

Amazing, amazing little creatures.

steadfastness."
I would've liked to watch the little family playing in
--Transcribed from a Dalish tale, 9:8 Dragon.

the stream all day, but the wind changed and the
mama bear caught our scent, even with Eldwin

Normally, it is almost unheard of for bears to attack

working his magic. She leapt in our direction,

travelers. They are, in fact, so shy and so inactive

stopped when she couldn't see anything, then rose up

during the day that most people never encounter a

on her hind legs and roared. What a sight that was! I

bear at all. However, should a bear be provoked, they

estimate she was half again as tall as I. Quick as

are remarkably dangerous. The normally placid-

anything, she charged towards us, snapping branches

seeming creatures become enraged, and can strike

as she went. I dove out of the way, but Eldwin, bless

massive blows with their paws, capable of knocking

his heart, was too slow. A massive paw caught him

a man off his feet.

right in the chest and he went down. Poor Eldwin.
Nature is ruthless but magnificent.
—From The Wilds of Thedas: Volume Two, by
Stephan d'Eroin
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“Falon’Din: Friend of the Dead, the Guide”
I Origins och Inquisition:
“O Falon'Din
Lethanavir—Friend to the Dead
Guide my feet, calm my soul,
Lead me to my rest."

In ancient times, the People were ageless and eternal, and instead of dying would enter uthenera-the long sleepand walk the shifting paths beyond the Veil with Falon'Din and his brother Dirthamen. Those elders would learn
the secrets of dreams, and some returned to the People with newfound knowledge.

But we quickened and became mortal. Those of the People who passed walked with Falon'Din into the Beyond
and never returned. If they took counsel with Dirthamen on their passage, his wisdom was lost, for it went with
them into the Beyond also, and never came to the People.

Then Fen'Harel caused the gods to be shut away from us, and those who passed no longer had Falon'Din to guide
them. And so we learned to lay our loved ones to rest with an oaken staff, to keep them from faltering along the
paths, and a cedar branch, to scatter the ravens named Fear and Deceit who were once servants of Dirthamen,
now without a master.
—As told by Gisharel, Keeper of the Ralaferin clan of the Dalish elves.
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“The Grey Wardens”
“The Grey Wardens” i Origins och II

“The Grey Wardens” i Inquisition

The first Blight had already raged for 90 years. The

The Blight had ravaged the land for months; the

world was in chaos. A god had risen, twisted and

armies of the great kings amassed for one last stand.

corrupted. The remaining gods of Tevinter were

As the sun burst through the clouds that boiled and

silent, withdrawn. What writing we have recovered

churned in the dark sky, it illuminated a vast seething

from those times is filled with despair, for everyone

horde of darkspawn with the Archdemon at its head.

believed, from the greatest archons to the lowliest
slaves, that the world was coming to an end.

It was then—when courage seemed to fail and all lost
to death and despair—that the Grey Wardens came.

At Weisshaupt fortress in the desolate Anderfels, a
meeting transpired. Soldiers of the Imperium,

They arrived with the beating of wings like mighty

seasoned veterans who had known nothing their

war drums and stood before the armies of men. The

entire lifetimes except hopeless war, came together.

Grey Wardens, grim and fearless, marched forth, ever

When they left Weisshaupt, they had renounced their

between men and the encroaching darkspawn. They

oaths to the Imperium. They were soldiers no longer:

formed a shield of their own bodies and held that line

They were the Grey Wardens.

until the Archdemon was dead and the last
darkspawn lay trampled in the dirt. Then, demanding

The Wardens began an aggressive campaign against

neither reward nor recognition for their sacrifice, the

the Blight, striking back against the darkspawn,

Grey Wardens departed. When the clouds rolled back

reclaiming lands given up for lost. The Blight was far

and the sun shone full upon the blighted ground, the

from over, but their victories brought notice, and

great kings knew that they had lost no men, that none

soon they received aid from every nation in Thedas.

of their blood had been spilled.

They grew in number as well as reputation. Finally,

This is a tale about no battle the Grey Wardens have

in the year 992 of the Tevinter Imperium, upon the

fought and yet about them all. They have always

Silent Plains, they met the archdemon Dumat in

defended us from the darkspawn, taking losses so we

battle. A third of all the armies of northern Thedas

do not have to.

were lost to the fighting, but Dumat fell and the
darkspawn fled back underground.

—Adaptation of a Grey Warden legend

Even that was not the end.

The tale outlined above is widely told, although
subject to regional variations. Free Marchers might

The Imperium once revered seven gods: Dumat,

substitute "great kings" for titles bestowed in their

Zazikel, Toth, Andoral, Razikale, Lusacan, and

given city states. In Ferelden, the implied army of

Urthemiel. Four have risen as archdemons. The Grey

Wardens is sometimes replaced with two—

Wardens have kept watch through the ages, well

representative of the national heroes who fought and

aware that peace is fleeting, and that their war

defeated the Archdemon at Denerim during the Fifth

continues until the last of the dragon-gods is gone.

Blight.
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--From Ferelden: Folklore and History, by Sister

The "beating of wings" is a reference to the griffons

Petrine, Chantry scholar.

the Wardens are said to have ridden into battle.
Although griffons went extinct long before the recent
Blight, they still appear in numerous stories;
sometimes serving as a metaphor for the Wardens'
unrestrained courage, but also employed to please an
eager audience.
—From Tales of the Wardens by Sister Manon
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“The Dawn Will Come”
Shadows fall, and hope has fled.
Steel your heart: the dawn will come.

The night is long, and the path is dark.
Look to the sky, for one day soon,
the dawn will come.

The shepard's lost, and his home is far.
Keep to the stars: the dawn will come.

The night is long, and the path is dark.
Look to the sky, for one day soon,
the dawn will come.

Bare your blade, and raise it high.
Stand your ground: the dawn will come.

The night is long, and the path is dark.
Look to the sky, for one day soon,
the dawn will come.
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