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Abstract: 

Alfred Sandell: Folksagans övernaturliga väsen i Yamazaki Kores' manga "The Ancient 

Magus' Bride" - folkloresque eller folklore? (2017). Självständigt Arbete, Svenska Va, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

 

[Material:] Uppsatsen analyserar och jämför hur övernaturliga väsen gestaltas i Yamazaki 

Kores mangaserie The Ancient Magus' Bride och i några av de vanligast förekommande 

folksagorna. [Syfte:] Syftet med analysen är att undersöka vilka sammanhang dessa 

övernaturliga väsen ursprungligen ingått i, hur de beskrivs i sitt gamla sammanhang och 

sin nya kontext, samt vilken funktion de har i sin gamla respektive nya kontext. Fokus är 

att ställa Yamazakis' serie mot folksagorna i det här avseendet. Dessutom undersöks på 

vilket sätt Yamazaki använder sig av motiv från välkända folksagor för att skapa en 

populärkulturell produkt som kan anspela på folklore, och således diskuteras vad som 

skiljer mellan en sådan populärkulturell produkt och folklore. Vidare har uppsatsen även 

ett didaktiskt syfte där mangans legitimitet och användningsområde i skolan diskuteras. 

[Teori/metod:] Komparativ litterär analysmetod. Med fokus på beskrivning, sammanhang 

och funktion jämförs motiv kring ett antal övernaturliga väsen i Yamazakis serie, samt i 

olika folksagor. Med hjälp av analysens resultat, och Michael Dylan Fosters begrepp "the 

folkloresque" diskuteras sedan på vilket sätt Yamazaki anspelar på folklore med sina 

motiv, samt vad som slutligen skiljer hennes serie från folklore. [Resultat:] Yamazaki 

integrerar motiv från flera olika folksagor för att gestalta sina övernaturliga väsen i 

beskrivningar och sammanhang. I sammanhanget tillskriver hon sina väsen en ny funktion 

för att de ska kunna bära hennes berättelse framåt. Sammanhang och funktion förändras 

och väsendet blir inte det samma som i folksagorna, utan något som "verkar" vara det. De 

motiv Yamazaki använder är förnyade men trots allt anspelar de på folklore. Motiven 

representerar, eller gör en avbild av hennes egna idéer, föreställningar och värderingar 

kring folklore. Serien ger uttryck för författarens tankar kring folklore, och inte "riktig" 

folklore. Serien är således en representation eller avbild, som befinner sig nära folklore 

utan att vara det. 

Manga kan utveckla både läs- och skrivförmåga och kan användas likt skönlitteratur i en 

skolsituation. Manga öppnar upp för genrediskussioner, och diskussioner kring andra 

kulturers erfarenheter, tankar, föreställningsvärldar och livsvillkor. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Notering angående japanska personnamn, begrepp och väsen 

 

I den här uppsatsen kommer japanska personnamn att skrivas i japansk ordföljd. Det innebär 

att efternamnet kommer före förnamnet. Exempelvis kommer Osamu Tezuka att benämnas 

som Tezuka Osamu i löpande text och sedan bara som Tezuka. Japanska, brittiska och 

irländska begrepp skrives som de står i böckerna, och makroner kommer att användas för att 

indikera långa vokalljud. Begrepp kommer också att kursiveras när de används första gången. 

De flesta begrepp förklaras antingen löpande genom uppsatsen eller i en kort parantes. Vissa 

begrepp förklaras också i ordlistor som tillkommer som bilaga. De väsen som nämns i 

uppsatsen kommer också att kursiveras första gången. Slutligen tillkommer ett litet bestiarium 

som bilaga där alla övernaturliga väsen som nämns i uppsatsen får en kort beskrivning. 

Använd gärna bestiariet som hjälpmedel vid läsning av min analys.   
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1: Inledning 

Mycket av dagens populärkultur innehåller folkloristiska element och motiv, utan att vi 

kanske tänker på det. Folkloristiska motiv kan handla om allt från karaktärer, händelser, 

berättelsemönster och mycket mer. Allt från filmer, tv-serier, böcker, serietidningar, datorspel 

och musik etc. använder sig av sådana folkloristiska motiv för att skapa fiktiva världar som på 

något sätt kan relateras till folklore. Samtidigt ges de här motiven en slags modernare prägel 

vilket gör att de inte är "riktig" folklore. Folkloreforskaren Michael Dylan Foster har myntat 

ett begrepp för en sådan populärkulturell produkt, nämligen the folkloresque (Foster 2016). 

Folklore är ett brett begrepp som jag senare i uppsatsen försöker definiera. Inom begreppet 

finner vi dock begreppet "folksaga", som på ett sätt kan sägas göra uttryck för folklore. Jag 

vill därför studera några folksagor, eller mer specifikt några övernaturliga väsen från dessa 

folksagor, och jämföra folksagornas gestaltning av övernaturliga väsen med hur de gestaltas i 

en populärkulturell produkt. Vilka likheter och skillnader i de här gestaltningarna är det som 

gör att en populärkulturell produkt verkar vara folklore, och vad är det som till slut gör att den 

inte är det? 

För att studera det har jag valt att analysera Yamazaki Kores mangaserie The Ancient Magus' 

Bride. Serien fullkomligt kryllar av övernaturliga väsen från både irländska och brittiska 

folksagor, och ger en god möjlighet att studera motiv kopplade till dessa väsen.       

1.1: Syfte 

I den här uppsatsen undersöker jag hur några övernaturliga väsen från ett antal brittiska och 

irländska folksagor används i Yamazaki Kores manga The Ancient Magus' Bride. Syftet är att 

undersöka vilka sammanhang dessa väsen ursprungligen ingår i, hur de beskrivs i sitt gamla 

sammanhang och i den kontext som Yamazakis manga utgör, samt vilken funktion de har i sin 

gamla respektive sin nya kontext. Vidare vill jag undersöka på vilket sätt Yamazaki använder 

sig av motiv kopplade till folksagornas väsen för att skapa en populärkulturell produkt som 

anspelar på folklore. Genom att utgå från begreppet ”the folkloresque”  vill jag diskutera 

eventuella likheter och skillnader mellan en berättelse som inspirerats av folklore eller 

innehåller folkloristiska element och folklore i sin ”ursprungliga” form. Följande 

frågeställning ska besvaras: 

 Vilka är de huvudsakliga likheterna och skillnaderna som gör att The Ancient Magus' 

Bride kan uppfattas som "the folkloresque" och inte som "riktig" folklore i 

användandet av övernaturliga väsen? 
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För att besvara den här frågeställningen ska jag göra en analys av serien med följande tre 

frågor i huvudfokus:        

 Vilka väsen är det som gestaltas, hur beskrivs de och från vilka folksagor kan de ha 

hämtats? 

 Hur förhåller sig människorna i mangaserien till de här väsendena, och hur ser mötena 

mellan människa och väsen ut jämfört med hur de ser ut i folksagorna? 

 Vilken funktion har övernaturliga väsen i mangaserien jämfört med den funktion de 

har i folksagorna? 

I mitt svar på den första frågan kommer jag att tala om vad de gör samt vad de har för 

egenskaper och utmärkande drag för att sedan jämföra med folksagornas beskrivning. I den 

andra frågan jämför jag vilket sammanhang dessa väsen befinner sig i, vilket jag i det här 

fallet syftar på vad som sker i mötet mellan människa och väsen i serien. I den tredje frågan 

berör jag väsendenas funktion, och med det menar jag vilka roller de har i serien, jämfört med 

i folksagorna.  

Uppsatsen har även ett andra syfte där jag diskuterar mangans legitimitet och användande i 

skolan. Följande frågeställning ska besvaras: 

 Vad legitimerar användandet av manga som analysobjekt och läromedel i skolan, 

och hur skulle manga kunna användas i gymnasieskolan? 

Frågan kommer att besvaras genom en diskussion som mycket bygger på egna reflektioner, 

men som också sätter gymnasieskolans kursplan i svenskämnet i spel gentemot den litteratur 

som används i uppsatsen. 

1.2: Uppsatsens disposition 

I återstoden av första kapitlet ska jag redogöra för hur jag sökt och valt både 

bakgrundslitteratur och litteratur kring tidigare forskning inom manga. Sedan redogör jag kort 

för dessa forskningsinriktningar. Uppsatsens andra kapitel är en bakgrund som börjar med en 

beskrivning av bakgrundslitteraturen. Efter det följer ett avsnitt om manga där jag bland annat 

redogör för manga som medium och dess historia. Kapitel två innehåller även avsnitt om 

folklore, folksagor, övernaturliga väsen och fairies. Uppsatsens tredje kapitel är ett 

teoriavsnitt där jag redogör för begreppet "the folkloresque". I kapitel fyra redogör jag för min 

analysmetod, och dess begränsningar. I det femte kapitlet har jag uppsatsens analys. Kapitel 

sex diskuterar analysens resultat utifrån mina frågeställningar. 
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Det sjunde kapitlet avslutar uppsatsen. Kapitlet är ett didaktiskt avsnitt där jag utifrån min 

didaktiska frågeställning diskuterar mangans legitimitet och hur man skulle kunna använda 

sig av manga i skolan. 

1.3: Sökmetod 

Litteratursökningen började med en sökning i Libris för Örebro Universitetsbibliotek och 

databasen ERIC med sökorden manga och anime för att få en generell bild av vilken litteratur 

som var tillgänglig inom ämnet. Genom den här generella sökningen hittades Paul Gravetts 

Manga - Sixty Years of Japanese Comics (2004) och antologin Japanese Visual Culture 

(2008). Dessutom fann jag Adam Schwartz och Eliane Rubinstein-Avilas artikel 

Understanding the Manga Hype: Uncovering the Multimodality of Comic Book Literacies 

(2006), samt Kate Allen och John E. Ingelsruds artikel Reading Manga: Patterns of Personal 

Literacies Among Adolescents (2005) via ERIC.     

Sedan användes böckerna ovan för att leta ytterligare litteratur kring manga, mangahistoria 

och mangaanalys. Japanese Visual Culture var generös i det här steget eftersom att flertalet 

viktiga verk namngavs tidigt i boken. I det här steget hittades följande böcker: Manga! 

Manga! - The World of Japanese Comics (1983 uppl. 1/1997, uppl. 2), Dreamland Japan - 

Writings on Modern Manga (1996) och Astro Boy Essays (2007) av Frederik L Schodt; Adult 

Manga (2000) av Sharon Kinsella; samt antologin Reading Manga: Local and Global 

Perceptions of Japanese Comics (2006) av Jaqueline Berndt & Steffi Richter. I samma steg 

gjordes ett aktivt val att exkludera litteratur som endast berörde anime eftersom jag endast 

förhåller mig till manga i uppsatsen.  

Genom handledning fick jag tips om böcker som behandlar fairies i litteratur, folksagor och 

folklore. Jag fick då information om Katharine Briggs böcker The Vanishing People: Fairy 

Lore and Legends (1978), Fairies in tradition and litterature (1967) samt lexikonet A 

Dictionary of Fairies (1976). Från början hade jag en tanke på att även analysera japanska 

väsen. Jag gjorde därför en googlesökning på orden yokai och research och hittade Michael 

Dylan Fosters verk The Book of Yokai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore (2015), 

som jag använder som hjälpmedel för att definiera folklore. Ytterligare sökning på Fosters 

namn resulterade i att jag fann antologin Folkloresque: reframing folklore in a popular 

culture world (2016), som han redigerat tillsammans med Jeffrey A Tolbert. 
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I Fosters och Tolberts antologi nämndes Stith Thompson och hans Motif Index of Folk-

Literature (1955-1958/elektronisk upplaga: 2016), som jag sedan använde i min analys. 

Ytterligare sökning på Thompsons namn ledde till att jag hittade boken The Folktale (1946). 

Jag gjorde också en sökning på referenslitteratur och tidigare forskning. I sökmotorn Google 

Scholar fann jag Matt Hills artikel Transcultural Otaku: Japanese representations of fandoms 

and representations of Japan in anime/manga fan culture (2002) med hjälp av sökorden manga 

och transcultural. En generell sökning på folklore i Libris för Örebro Universitetsbibliotek 

resulterade i att jag fann Frank De Caros bok Folklore Recycled (2013). Genom att söka efter 

viktiga begrepp och väsen på hemsidan Oxford Reference fann jag slutligen James McKillops 

A Dictionary of Celtic Mythology (2004), och Jaqueline Simpsons och Steven Rouds A 

Dictionary of English Folklore (2003).  

Slutligen gjordes sökningar i databasen MLA kring litterära analyser om manga. Jag använde 

olika kombinationer av sökorden manga, literary analysis, analysis, character analysis, 

character, och function. Jag hittade ingen ren litterär analys kring manga i den här sökningen.     

1.4: Tidigare forskning    

Jag har inte funnit analyser som liknar den komparativa analys jag ämnar göra. Jag har heller 

inte funnit några helt litterära analyser av manga. Däremot har jag funnit forskning som består 

av ett antal andra former av mangaanalys, samt ett antal forskningsinriktningar kring manga. 

Mangaanalyserna och forskningsinriktningarna nedan är dock inte relevanta för min egen 

analys. Däremot är forskningen kring didaktik relevant för det slutliga didaktiska avsnittet. 

För att ge en liten bild av forskningen kring manga väljer jag ändå att kort redogöra för 

analyserna, samt vilka inriktningar övrig forskning har.  

I konst- och medievetaren Jaqueline Berndt och japanologisten Steffi Richters antologi 

Reading Manga: Local and Global Perceptions of Japanese Comics finns ett antal analyser 

kring den självbiografiska mangaserien Barefoot Gen. Serien handlar om författaren 

Nakazawa Keijis alter ego, och skildrar hur han försöker överleva efter atombombernas fall.  

I kapitlet "Barefoot Gen in Japan: An Attempt at Media History" undersöker mangavetarna 

Itō Yū och Omote Tomoyuki vad som har bidragit till Barefoot Gens popularitet. De 

undersöker vad som gör en serie framgångsrik, med fokus på användningsområde och vilken 

typ av manga det är (Yū & Tomoyuki 2006). Språkvetaren Fusami Ogi analyserar Barefoot 

Gen och den tecknade serien Maus i kapitlet Barefoot Gen and Maus: Performing the 

Masculine, Reconstructing the Mother.  
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Ogi har en inriktning som riktar sig mot att undersöka hur verkliga historiska händelser 

framställs serierna. Han redogör för hur författarna (genom seriernas huvudpersoner) 

rekonstruerar sina döda mammors erfarenheter av kriget (Fusami 2006).  

I kapitlet "History as Faction: Historiography within Japanese Comics as seen through Tezuka 

Osamu's Manga "Adolf"" analyserar den tyska språkvetaren Bettina Gildenhard historiebruket 

inom Tezuka Osamus' mangaserie Adolf. Hon analyserar verkets komplexa samspel mellan 

fakta och fiktion, samt bildning och nöje. Hon diskuterar även mangans eventuella 

användningsområde inom historiografin (Gildenhard 2006).  

Forskaren Matt Hills har i artikeln "Transcultural Otaku" en forskningsinriktning som riktar 

sig mot transkulturella perspektiv på fandom, läsargrupper, och självidentifiering som otaku
1
. 

Han redogör bland annat för problematik i hur västvärlden använder sig av ordet otaku (Hills 

2002).     

Språkvetaren Adam Schwartz och universitetsläraren Elaine Rubinstein-Ávila diskuterar i 

artikeln "Understanding the manga hype: Uncovering the multimodality of comic-book 

literacies" användandet av manga och grafiska noveller i skolan (Schwartz & Rubinstein 

Ávila, 2006). De skriver att manga och grafiska romaner kan ses som en ny form av literacy, 

och att lärare kan använda sig av sådana för att utveckla elevers traditionella skrivande, 

läsförmåga, analysförmåga och kritiska tänkande. De menar också att elever kan använda de 

inlärda förmågorna när de använder sig av andra medium (2006, s. 46-48).  

Språkvetarna Kate Allen och John E. Ingelsrud har i artikeln "Reading Manga: Understanding 

the multimodality of comic book literacies" undersökt hur japanska ungdomar tillägnar sig 

"manga literacy", samt hur "personlig literacy" utvecklas och stöds (Allen & Ingelsrud 2005). 

De flesta ungdomarna i studien var aktiva mangaläsare. Dessutom var vänner och familj de 

som främst anstiftade till läsning hos ungdomarna. De flesta läste regelbundet manga hemma, 

och de utvecklar även sin läsförmåga på det viset. Allen och Ingelsrud ser därför 

mangaläsning som en "personlig literacy". Slutligen anser författarna att lärare inte bör 

anamma ungdomars personliga literacies i undervisningen, eftersom de aktiverar den typen av 

literacy tillräckligt hemma. (2005, s. 278) 

 

                                                           
1
 Se bilaga 1. 
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2: Bakgrund 

2.1: Presentation av bakgrundslitteratur och författare 

Nedan följer en kort presentation kring alla författare och verk som jag använder i mitt 

bakgrundsavsnitt.             

Katharine Briggs (1898-1980) var en respekterad folklorist, och ordförande för "The Folklore 

Society". Jag använder mig av hennes böcker The Vanishing People (1978), The Fairies in 

Tradition and Litterature (1967), och A Dictionary of Fairies (1976). I de här böckerna 

redogör hon för fairy-lore i både folklore, folksagor och litteratur. De två förstnämnda 

böckerna har en inriktning mot folklore, folksagor och litteratur, men försöker också ge en 

förklaring till ursprunget av fairies. Det sistnämna verket är ett lexikon som redogör för 

(nästan) alla övernaturliga väsen inom brittisk och irländsk folklore.  

Frank de Caro (1943-) är professor emeritus inom folklore, folklore inom litteratur, folklore 

inom Louisiana, samt folkliv. I boken Folklore Recycled (2013) talar han om folklore som ett 

rörigt begrepp på grund av hur det idag manipuleras, utnyttjats och omvandlas för att det ska 

kunna försättas i kontexter utanför den kontext som "riktig" folklore existerar inom. 

Michael Dylan Foster (1965-) är docent inom folklore och nuvarande redaktör för Journal of 

Folklore Research. I The Book of Yokai (2015) redogör han för japanska väsen (yokai) som 

begrepp. Jag använder dock verket som hjälpmedel till att beskriva "folklore".   

Paul Gravett är en brittisk journalist och författare. Han har skrivit Manga - Sixty Years of 

Japanese Comics (2004) vilket är en encyklopedi som ger en överblick kring de mest kända 

mangaserierna och en beskrivning av mangans utveckling från 1945. 

Mark MacWilliams (1952-) är en religionsvetare som bland annat undervisar i östasiatiska 

religioner. Han ligger bakom antologin Japanese Visual Culture (2008). Sociologiprofessorn 

Kinko Ito redogör för mangans historia i antologin. Filosofiforskaren Takahashi Mizuki 

skriver i antologin om shōjo manga och dess historiska utveckling från tjejtidningar till den 

shōjo manga som finns idag.  

Sharon Kinsella (1969-) undervisar för tillfället i japansk visuell kultur vid University of 

Manchester. I Adult Manga (2000) beskriver och analyserar hon manga som medium. Hon 

undersöker bland annat japanska serietidningsindustrins uppgång och fall runt 60-talet, samt 

dagens nyare attityder kring manga i Japan. 
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Frederik Schodt (1950-) är en översättare, tolkare, författare, och mangaexpert. Han har 

skrivit böckerna Manga! Manga! The World of Japanese Comics (1983 uppl. 1/1997, uppl. 

2), Dreamland Japan, Writings on Modern Manga (1996), och The Astro Boy Essays (2007). 

Den förstnämnda är bibeln för den som vill läsa om manga. Den innehåller bland annat 

mangahistoria, beskrivningar av manga som medium, vanliga teman i manga, beskrivningar 

av den japanska serietidningsindustrin och mycket mer. Dreamland Japan tar vid där den 

första slutar och ger ett nyare perspektiv på manga. Det sistnämnda verket är en hyllning till 

Osamu Tezukas mangaserie Astro Boy, och kan ses som en ingående analys av serien. 

Stith Thompsson (1885-1976) var en inflytelserik forskare inom folklore. Han har skapat den 

enorma katalogen Motif-Index of Folk-Literature (1955-1958/elektronisk upplaga: 2016), i 

vilken han har brutit ner alla förekommande motiv ur folksagor till sina minsta beståndsdelar 

och kategoriserat dem
2
. Han har också skrivit boken The Folktale (1946) där han presenterar 

folksagan som konstform, och låter läsaren bekanta sig med världens största folksagor.  

2.2: Bakgrund kring manga 

"Manga" är ett begrepp som de flesta har hört men kanske inte reflekterat mycket över. För de 

som inte är insatta kan manga upplevas konstigt och främmande, och det är inte överraskande. 

Journalisten Paul Gravett (2004) menar att det finns ett antal förutfattade meningar hos 

västerlänningar om manga, men också fördomar kring de som läser manga. Gravett nämner en 

hel del av de här fördomarna. Han skriver att manga är fylld med sex och våld, tjejer med 

stora bröst och karaktärer vars ögon är stora som tefat. Dessutom är "tidningarna" lika tjocka 

som telefonkataloger. Fördomar finns överallt, och Gravett tror att mycket bygger på en 

historisk västerländsk syn på Japan som "en tolvårig pojke", vilket var en term som grundades 

av General Douglas MacArthur 1951. Enligt Gravett menade McArthur menade väl, men det 

japanska folket tog det som en förolämpning, och termen kom att symbolisera barnslighet och 

omogenhet i väst (2004, s. 8).  

Mangaexperten Frederik Schodt reflekterar vidare, och poängterar att det finns kulturella 

faktorer som spelar in på hur icke-japaner ser på manga. Han menar att varje kultur har olika 

normer för acceptans när det kommer till konst, och den manga vi ser idag härstammar från 

Japans tidiga konsttradition. Den här traditionella konsten var enligt Schodt humoristisk och 

oanständig, och visade ofta överdriven sexualitet och våld. Schodt menar att det kan upplevas 

                                                           
2
 Kategoriseringssystemet kallas för "the Aarne-Thompson Classification systems" eller "the Aarne-Thompson-

Uther Classification Systems". Genom sitt index bearbetade Thompson den finländska folkloristen Antti Aarnes 

system, därav namnet. 
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främmande för den västerländske människan. Schodt befäster dock att manga är mycket mer 

än bara sex och våld. Schodt erkänner att det visserligen finns manga som är direkt 

kränkande, anstötlig och förolämpande, men att de typerna av manga samtidigt tillhör en 

minoritet (Schodt 1996, s. 50-51). 

Enligt Schodt är Japan det första landet i världen som givit tecknade serier samma status som 

filmer och böcker (Schodt 1996, s. 19). Japanska serier har utvecklats till ett stort 

massmedium som fullkomligt dominerar över japansk TV och film. Majoriteten av 

framgångsrika TV-serier och filmer i Japan, exempelvis anime eller live-action produktioner, 

går tillbaka på manga (Gravett 2004, s. 12). Manga har också ett stort inflytande på det 

japanska samhällets övriga populärkultur. Först publiceras manga som följetong i 

serietidningar, för att sedan (om de är lyckade) sammanställas i serier av böcker i 

pocketformat eller inbundet format, så kallade tankōbon. Sedan görs det även 

animeadaptioner och teaterföreställningar av lyckade mangaserier. Manga är således ett slags 

drivmedel för flera olika industrier, och det är inte ovanligt att det också mynnar ut i musik, 

leksaker och tv-spel (Schodt 1996, s. 20-21). 

Försäljningen av manga är också enorm. Japanska serietidningar är billiga och flera av de 

största serietidningarna som släpps veckovis säljs i miljontals exemplar. Trots att de under 

flera år var lågkonjunktur så såldes Shōnen Jump, den bästsäljande mangatidningen, i över 

3.000.000 exemplar veckovis i början på 2000-talet
3
 (Gravett 2004, s. 14). Forskaren Mark 

MacWilliams skriver även att mindre tidningar har sålts i tusentals exemplar under hela 2000-

talet. Försäljningen av tankōbon är också imponerande. Ett exempel är den populära serien 

Death Note som såldes i 18.000.000 exemplar år 2006 i Japan. Under 2000-talet utgjordes 

22,5% av den totala försäljningen av böcker och tidningar i Japan av manga (MacWilliams 

2008, s. 12-13). 

Genom globalisering har manga och japansk populärkultur också blivit en viktig del i den 

globala kulturindustrin menar MacWilliams. Manga, anime, popmusik, mode och TV-serier 

från Japan konsumeras mer och mer av både européer och amerikaner. Marknaden för manga 

utanför Japan ökade kraftigt i början av 2000-talet, antagligen på grund av att anime visades 

på olika TV-kanaler. Engelska versioner av japanska mangatidningar publicerades i samma 

vända, och vissa såldes då i nästan 200.000 exemplar. 

 

                                                           
3
 2004, sedan dess har tidningen minskat ytterligare i försäljning. Idag säljs lite mindre än 2.000.000 miljoner 

exemplar. Den är dock fortfarande den bästsäljande mangatidningen.  
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Samtidigt har flera amerikanska förlag att gett sig in i marknaden, exempelvis Penguin, Del 

Ray och DC Comics. År 2006 uppskattades försäljningen av mangaböcker i USA uppgå i 

nästan 10 miljoner exemplar (MacWilliams 2008, s. 20-21).  

2.2.1: Vad är manga? 

Ordet manga består av de två kinesiska ideogrammen "man", som betyder bild, och "ga" som 

betyder ofrivillig (Schodt 1997, s. 18). Betydelsen av manga på en semantisk nivå kan alltså 

liknas vid klotter. Manga kan i grunden innebära allt från karikatyrer, tecknade serier, 

seriestrippar, serietidningar, och animationer. Det sistnämnda har dock på senare tid 

betecknats som anime (Schodt 1996, s. 34; Gravett 2004, s. 8).   

Gravett skriver att manga kan beskrivas på engelska som "Japanese Comics" (Gravett 2004, s. 

8). Frågan är då vad som skiljer manga från amerikanska serier (eng. comics)? Schodt har 

berört den här frågan, och trots att han anser att formaten på många sätt liknar varandra, så 

tycker han ändå att de båda bör åtskiljas genom en rad olikheter (Schodt 1996). Schodt talar 

först om storlek och utgivning. Amerikanska serietidningar har runt 30-50 sidor, innehåller en 

serie som följetong, och ges ut månadsvis. Mangatidningar å andra sidan kan ha runt 400 

sidor, innehålla ett tjugotal serier som följetong, och ges ut veckovis. Vidare är mangaserier 

till största del enfärgade (1996, s. 22-23). Schodt menar dock inte att mangatecknare ligger 

efter amerikanska tecknare på grund av det. Tvärtom är mangatecknare duktiga på att använda 

pennan för att skapa djup genom linjer och skuggning, och dessutom har de en "less-is-more"-

attityd, vilket gör att känslor hos karaktärer visas med liten ansträngning, exempelvis genom 

ett höjt ögonbryn (1996, s. 23-24).  

Schodt menar dock att mangans främsta kännetecken är användandet av cinematiska tekniker 

i berättandet, vilket var en teknik som myntades av "the God of Manga" Tezuka Osamu, en 

man jag senare återkommer till i 2.2.3. Mangaserier har därför färre ord än amerikanska 

serier, men mangaserier använder sig samtidigt av ett antal bilder eller sidor för att visa en 

händelse (Schodt 1996, s. 25).  

Man ser också ofta exempel på hur Japan hyllar det normala i manga, vilket skildras i manga 

genom vanliga människor som gör vardagliga saker (1996, s. 28). Manga är också fullt med 

överdrifter, och det är därför inte ovanligt att se på gränsen till melodramatiska känslor när en 

huvudkaraktär exempelvis skär upp grönsaker (Schodt 1997, s. 16).  
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Slutligen skriver Schodt om hur japaner har haft svårt att bestämma ett ord som på bästa sätt 

beskriver deras serier (Schodt 1996, s. 34). De flesta japaner använder sig dock av manga som 

begrepp. Däremot så har mangaindustrin ofta använt sig av det engelskt-härledda ordet 

kommikusu av den anledning att det låter mer sofistikerat (1996, s. 33). Vagt kan också manga 

liknas vid engelskans cartoon, mycket på grund av dess säregna stil och innehåll.  

Många japaner har dock velat hitta ett officiellt begrepp, eller ett mer precist ord som 

förklarar deras favoritmedium. Av den anledningen är det många som använder ordet gekiga 

(eng. dramatic pictures, eller graphic novel) (1996, s. 34).  

2.2.2: Mangans ålderskategorier 

Manga har en kategorisering som riktar in sig på kön. De två vanligaste kategorierna är 

shōnen manga (eng. boy's comics) och shojō manga (eng. girl's comics). Vuxna män har 

också en egen mangakategori som kallas seinen (Schodt 1997, s. 12-13). Slutligen har också 

vuxna kvinnor en egen manga, som på senare tid kallas för josei
4
. 

Vanligt för shōnen manga är balansen mellan spänning och humor. Vanliga teman är sport, 

äventyr, spöken, science fiction och skolan. Dessutom brukar seriestrippar fyllda med skämt 

och vitsar räknas till den här kategorin. Shōjo manga strävar också efter en liknande balans, 

men berättelserna lägger ofta stort fokus på idealiserad kärlek. Vuxna serier har en större 

bredd i sina teman, och kan handla om allt från religion till det vågade, dock med stort fokus 

på det sistnämnda (Schodt 1996, s. 15). 

2.2.3: Historisk överblick  

Jag påbörjar min historiska överblick i början av 1900-talet i Japan. Mangans ursprung kan 

dock enligt Schodt och sociologen Kinko Ito spåras till karikatyrer och bildrullar från 600-700 

talet (Schodt 1997, s. 28-30; Ito 2008, s. 26). Under 1800-talets introducerades perspektiv, 

skuggning, anatomi och pratbubblor till japanska serier tack vare ett inflytande från väst. 

Samtidigt introducerades billiga tryckmetoder, vilket gjorde manga till ett massmedium 

(Schodt 1997, s. 40-41). 

Hokusai Katsushika (1760-1849) var den som först myntade begreppet "manga" (Schodt 

1997, s. 35). Universitetsläraren Sharon Kinsella skriver dock att det dröjde ända fram till 

början av 1920-talet innan manga och mangaka (eng. manga artist) faktiskt var vedertagna 

begrepp i det japanska samhället (Kinsella 2000, s. 20). Under 1920-talet började serier för 

                                                           
4
 Jämfört med de andra begreppen är Josei sent vedertaget. Därför har jag svårt att bedöma begreppets ursprung. 

Begreppet är dock vedertaget, och därför väljer jag att ha med det. 
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barn, i form av seriemagasin präglat av illustrationer, foton och tecknade serier, att produceras 

av bland annat bokförlaget Kōdansha. För vuxna var det korta politiska serier som var 

populära, och de var starkt påverkade av marxismen (2000, s. 20-22). Japans samhälleliga 

orättvisor var mål för stark kritik bland de tecknare som var emot staten (Schodt 1997, s. 51), 

och till följd av det skapades flera marxistiska mangor (Kinsella 2000, s. 22).  

År 1925
5
 förändrades det politiska klimatet, men också klimatet för mangatecknare. 

Påverkade av mediereglering och samhällelig kontroll blev tecknare tvungna att rätta sig efter 

nationens intressen och politiska agendor (Schodt 1997, s. 51).  

Under andra världskriget minskade publiceringen av seriemagasin och teckningar avsevärt 

(Kinsella 2000, s. 22-23). I augusti 1940 lät den japanska regeringen alla tecknarförbund 

sammanslutas till ett förbund som kontrollerades av regeringen, New Japan Manga 

Association (Schodt 1997, s. 55; Kinsella 2000, s. 22). Förbundets publiceringsorgan Manga 

visade teckningar fyllda av nationalistisk propaganda (Kinsella 2000, s. 23; Ito 2008, s. 34) 

Mangatecknare hade inte många val under kriget. På grund av handelsförbud blev papper en 

bristvara och tecknade serier kunde ej publiceras i nyhetstidningar (Ito 2008, s.34). Tecknare 

blev då antingen inkallade till militärtjänst, där de bland annat tecknade propagandablad för 

både den japanska arméen, samt fiendernas arméer, eller så tvingades de att teckna serier som 

förtalade fienderna i Manga (Schodt 1997, s. 56-58).         

Efter andra världskriget var folket i Japan hungriga, fattiga, och många var oroliga för 

framtiden. Billig underhållning efterfrågades, och kriget gav tecknare många ämnen att 

kritisera (Ito 2008, s.35). Det var fortfarande censur, men mangatecknare fick ändå mer frihet 

i sitt skapande. Många tecknare intog också ett demokratiskt synsätt (Schodt 1997, s. 60). 

Serier kunde också återigen publiceras i nyhetstidningar. serierna visade familjer som gjorde 

det bästa av de svåra tiderna (Schodt 1997, s. 61). I tre år efter kriget skedde också ett 

uppsving i utgivningen av mangatidningar för barn och ungdomar (Ito 2008, s. 35). 

Mangatidningar var dock till en början för dyra, vilket ledde till att mindre förlag började 

publicera billiga varianter kallade "red comic books" (Schodt 1997, s. 62).  

Kort senare fick manga sitt riktiga genombrott tack vare "the God of Manga", Tezuka Osamu 

(1928-1989). Tezuka var enligt Ito beslutsam att lära ut fred och respekt för livet och 

mänskligheten genom manga (Ito 2008, s. 35). Inspirerad av amerikanska filmer bestämde 

                                                           
5
 Lagen för bevarandet av allmän ordning. Den innebar att alla människor som bildade eller gick med i förbund 

som på något kunde anses vara politisk opposition fängslades (Schodt 1997).  
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han sig för att införliva filmernas rörelser och känslor i sitt tecknande (Gravett 2004, s. 28). 

År 1947 gav Tezuka ut Shintakarajima (eng. New Treasure Island); en 200 sidor lång 

berättelse känd för sin kreativa berättelsedrivna layout, sina ljudeffekter, och bildsekvenser 

som nästan liknade filmkamerans rörelser (Schodt 1997, s. 62; Gravett 2004, s. 28).  

Under 50-talet började Tezuka publicera ett antal serier som följetong, vilka senare skulle 

komma att bli kultförklarade mangaklassiker, exempelvis Hi no Tori (eng. Phoenix) och 

Jungle Taitei (eng. Jungle Emperor) också känd som Kimba the White Lion (Schodt 1997, 

s.26, s. 63). Tezukas Tetsuwan Atomu (eng. Mighty Atom), eller Astro Boy är dock den serie 

som har fått störst genomslag. Astro Boy gavs ut första gången 1951, och den titulära roboten 

blev snabbt en superstjärna. Han var söt och kramgod, och han hjälpte människor genom att 

slåss mot onda monster, bovar och robotar. Det som gjorde Astro Boy mest populär var att 

han slogs för fred (Schodt 2007, s. 4). Tezuka anses idag vara grundaren av den moderna 

mangan (Ito 2008, s. 35), och hans verk banade vägen för flertalet andra mangakas som valde 

sitt yrke på grund av den inspiration de fick från Tezuka (Schodt 1997, s. 64). Som ett resultat 

av Tezukas framgång klev japanska serier fram som ett medium tillgängligt för alla, vilket 

banade vägen för serietidningar som endast fokuserade på tecknade serier (Schodt 1997. s. 

66). 

Under 60-talet började arbetsbördan delas upp mellan en skribent som skrev berättelsen, och 

en serietecknare som tecknade serien. Serietidningar kunde därför ges ut veckovis (Ito 2008, 

s.38). Kōdansha publicerade Shōnen Magajin (eng. Boys Magazine) år 1958 vilket är den 

första shōnentidningen som gavs ut veckovis (2008, s. 36). Kort efter skedde en eskalation, 

och sju olika veckotidningar började ges ut (Schodt 1997, s. 67). 1968 introducerades 

tidningen Shōnen Jump (eng. Boys' Jump) vilket snabbt nådde stora framgångar, och den är 

som tidigare nämnt den mest sålda mangatidningen även idag(Ito 2008, s. 38).  

På 60-talet introducerades också mangatidningar inriktade till tjejer, men shōjo manga började 

först blomma ut på 70-talet. Från början tecknade enbart män shōjo manga, men 1972 började 

kvinnliga tecknare att dominera (Ito 2008, s. 39). Filosofivetaren Takahashi Mizuki skriver 

om den kvinnliga tecknargruppen 24 nen gumi. Alla tecknare i den här gruppen har sin egen 

säregna stil, men de var samtidigt också lika varandra. De var alla inspirerade av Tezuka 

Osamu, och de experimenterade med nya teman, exempelvis science fiction, religion, 

sexualitet och historia. Tidigare hade shōjo manga enbart handlat om kärlekshistorier och 

skolliv (Takahashi 2008, s. 130) 
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På 80-talet nådde manga sin verkliga popularitet. Den vann sin legitimitet, och blev ansedd 

som ett riktigt underhållningsmedium och försäljningen sköt därför i höjden. Dessutom 

publicerades nya serietidningar för vuxna, vilket innebar att också äldre kvinnor fick sin första 

serietidning (Ito 2008, s. 43).  

År 1990 delades priset "the Japanese Ministry of Education's prize for manga" ut för första 

gången. Det var ett tecken på att manga nu respekterades som ett underhållningsmedium, och 

en kulturresurs för Japan. År 2000 startade även Japans "School of Cartoon and Comic Art", 

vilken var den första skolan i sitt slag i Japan. Exporten av manga började också öka. Manga 

spred sig till stormakter som Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och USA. År 2002 

öppnades den första utställningen av manga på Frankfurts världskända bokmässa (Ito 2008, s. 

44-46).    

Vad som slutligen också kännetecknar 1900-talets slut är att många populära mangaserier 

började att göras om till anime som visades på TV. Serier som exempelvis Pokémon och Yu-

Gi-Oh gjordes inte bara som anime, utan också som tv-spel, kortspel och merchandise 

(Gravett 2004, s. 58-59; Ito 2008, s. 46). Under 80- 90- och 00-talen publicerades också en 

rad populära shōnen manga för första gången, exempelvis Dragonball, One Piece och Naruto 

(Gravett 2004, s. 59, s. 73).   

2.3: Om folklore och övernaturliga väsen 

2.3.1: Folklore   

Ett grundläggande begrepp i den här uppsatsen är fortsättningsvis folklore. Det är därför 

viktigt att jag reder ut begreppet och försöker definiera det i den mån det är möjligt. 

Folkloristen Michael Dylan Foster nämner att folklore är ett svårdefinierat begrepp som går 

att känna igen och förstå, trots att det är svårt att förklara (Foster 2015, s. 11). Foster skriver 

om hur William Thoms myntade begreppet folklore 1846, vilket då inbegrep seder, bruk, 

observationer, vidskepelser, folkvisor, ordspråk etc. från "den gamla tiden". Foster menar att 

allt det här fortfarande ses som folklore, samt att "etc." kan pågå i all oändlighet. Folklore kan 

både vara muntlig (folksagor, anekdoter, skämt och slang etc.) och bruklig (ritualer, festivaler, 

materiella ting förknippat med tro etc.), och det är starkt förknippat med människans 

traditioner. Foster skriver också att folklore ej "tillhör" en specifik skapare eller grupp 

människor. Folklore "tillhör" istället alla människor som använder det. Således menar Foster 

att folklore kan förändras och återuppfinnas av människor, och att det därför kan finnas flera 

varianter av varje liten del inom folklore (2015, s. 11-12). Eftersom folklore inte tillhör någon 
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eller några vill jag själv också mena på att det är anonymt. Slutligen nämner Foster att 

folklore förmedlas genom informella, inofficiella, icke-kommersiella och icke-institutionella 

produktions-, överförings- och förbrukningsmetoder (Foster 2016, s. 11).  

Folkloristen Frank De Caro problematiserar begreppet folklore i Folklore Recycled. De mest 

vedertagna definitionerna av folklore fokuserar enligt De Caro på sociala och kulturella 

kontexter. De Caro skriver att folklore är ett sätt att kommunicera som förlitar sig på olika 

processer av muntlig och skriftlig kommunikation, samt tradition, men som samtidigt ger 

uttryck för en viss kultur eller gemensamma uppfattningar av en bestämd grupp (De Caro 

2013, s. 3). Det verkliga problemet uppenbarar sig när De Caro exemplifierar folklore, då han 

precis som Foster menar att folklore kan manipuleras och sättas i kontexter utanför den 

kontext som folklore vanligtvis befinner sig i. De Caro exemplifierar hur både folkmusik, 

disneyfilmer och reklam använder sig av drag från folklore (2013, s. 4), inte helt olikt Fosters 

koncept "the folkloresque" vilket jag senare redogör för i 3.1. Vi ställs då inför frågan vad 

som skiljer "riktig" folklore från något som manipulerar folklore. För att definiera folklore vill 

jag dock använda mig av en kombination av Fosters tanke, och den vedertagna definitionen 

som De Caro nämner för att på något sätt närma mig en definition. Således definierar jag 

folklore som något anonymt, föränderligt, informellt, inofficiellt, icke-kommersiellt, och 

ickeinstitutionellt; och som har starkt fäste i olika traditioner; samt uppkommer via mänsklig 

kommunikation (skriftlig och muntlig); och som slutligen gör uttryck för en viss kultur, grupp 

av människor eller uppfattningar som delas av en viss grupp.  

En del av den muntliga formen av folklore är som sagt folksagan, och således kan den ses 

som ett medel för att göra uttryck för folklore. Folkloristen Stith Thompsson skriver i boken 

The Folktale att begreppet "folktale" (vilket jag har översatt till folksaga) används i engelskan 

för att hänvisa till olika typer av sagor som exempelvis "household tales" och "fairy tales". 

Enligt Thompson är folksagan en traditionell prosaberättelse som har överlämnats från 

generation till generation antingen genom skrift eller tal. Vidare menar Thompson att all form 

av narrativ prosa inom den här definitionen kan ses som folksagor, oavsett om den är skriftlig 

eller muntlig (Thompson 1946, s. 4). Det är också enligt Thompson omöjligt att göra en 

åtskillnad mellan skriftlig och muntlig tradition eftersom de har ett ömsesidigt förhållande.  
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Thompson menar att muntliga berättelser ofta skrivs ner i litterära dokument, som sedan förs 

vidare från kontinent till kontinent där de bevaras genom århundraden, för att de sedan ska 

kunna återberättas av människor om och om igen. Thompson menar att den här typen av 

berättande är långt äldre än historien själv, samt obundet till en specifik kontinent eller 

civilisation (1946, s. 5).  

Thompson exemplifierar sedan ett antal typer av folksagor. Han skriver att en märchen 

härstammar från tyskan och kan översättas till fairy tale eller household tale på engelska. 

Begreppet syftar till att beskriva sagor som exempelvis Snövit, Askungen och Hans och Greta. 

Trots namnet menar Thompson att fairies ej närvarar i de flesta av dessa sagor. En märchen är 

en saga som innehåller en följd av olika motiv eller episoder, och utspelar sig i en overklig 

värld utan specificerade platser eller karaktärer. Sagorna innehåller också "det sällsamma"
6
 

(Thompson 1946, s. 7-8). Thompson redogör sedan för en novella, som kan liknas vid en 

märchen. Den utspelar sig dock i en mer pseudoverklig värld med både specificerade platser 

och karaktärer. Det sällsamma i en novella anspelar också på människors tro, vilket det 

sällsamma inte gör i en märchen.  

Thompson skriver sedan om hjälteberättelsen (eng. hero tale). Den kan antingen utspela sig i 

en overklig eller pseudoverklig värld. Sådana berättelser talar dock om hjältar, hjältedåd och 

äventyr. Hjälteberättelsen gestaltar hur (oftast) män kämpar mot en värld av övermänskliga 

motståndare (Thompson, 1946, s. 8). 

Thompson redogör sedan för Sage
7
 vilket är ett tyskt begrepp som kan likställas med lokala 

traditioner, legender och sägner
8
. En sådan beskriver enligt Thompson händelser utöver det 

vanliga, men som kan antas ha hänt på riktigt. De kan antingen berätta en historia kring något 

som hänt för länge sedan vid en viss plats, eller beskriva ett (ofta fantastiskt eller absurt) 

minne av en historisk person. Således har de en viss verklighetsförankring. Det är också 

vanligt att de beskriver möten med väsen som människor antingen har trott eller fortfarande 

tror på, som exempelvis fairies, spöken, andar eller djävulen.  

 

                                                           
6
 Översatt från Tsvetan Todorovs begrepp The Marvelous. Syftar på att övernaturliga händelser och skeenden 

accepteras som en del av verkligheten, exempelvis inom fantasy.  
7
 Ej att förväxla med svenskans saga. Thompson skriver att begreppet saga endast bör syfta på litterära 

berättelser från Skandinavien och Island. Den skiljer sig således från en sage som löst berättar "något som hänt" 

(Thompson 1946, s. 10). 
8
 I svenskan kan legender och sägner mena på annat än det som Thompson syftar på. Legender kan visserligen 

ha viss verklighetsförankring i svenskan, men brukar lägga fokus på religiösa under. Sägnen kan i svenskan ses 

som en prosaberättelse förankrad i en viss tid och rum med ett visst sanningsanspråk. Sägner innehåller spår av 

folktro såsom övernaturliga väsen (Boglind & Nordenstam 2015, s. 29, s.33). 
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Den förklarande berättelsen (eng. explanatory tale) kan enligt Thompson liknas vid en sage. 

Syftet med en sådan berättelse är dock att beskriva alla tings ursprung. De brukar ofta vara 

sammansatta med andra typer av folksagor (Thompson 1946, s. 8-9). 

Slutligen definierar Thompson myten som en berättelse som talar om gudomliga varelser, 

halvgudomliga hjältar samt hur alla tings ursprung är kopplade till dessa gudomligheter. 

Myten är också starkt förknippad med religiös tro, vilket skiljer den från hjälteberättelser och 

förklarande berättelser (1946, s. 9).         

2.3.2: Övernaturliga väsen 

I flertalet folksagor används övernaturliga väsen som motiv. Till en början vill jag göra det 

klart med vad jag i den här uppsatsen menar med övernaturliga väsen. Således har jag kommit 

fram till en egen definition som jag ämnar att följa i uppsatsen. Definitionen kan också ses 

som ett slags kriterium för vad jag fokuserar min analys på. 

Ett övernaturligt väsen ska ha någon mystik, eller osäkerhet bakom det; det vill säga något 

oförklarligt, eller något som människan ej kan relatera till sig själv fullt ut. Det ska 

förekomma i folkloristiska myter, legender eller sagor, och därmed vara erkänt i någon 

kulturell och/eller social tradition. Väsendet står alltid i kontrast mot den verkliga 

genomsnittsmänniskan, och bör därför ses som omänskligt. Den kontrasten märks exempelvis 

via utförandet av magi, mirakel, flygning, förvandling, genom odödlighet eller överlång 

livslängd, eller att det är dött. Det kan också vara en anatomisk kontrast då det kan det både 

vara helt annorlunda människan, men också liknande (dock ej helt) människan. Jag kommer i 

min analys fokusera på väsen ur brittisk och irländsk folklore, fairies.  

Folkloristen Katharine Briggs nämner i A Dictionary of Fairies att ordet fairy kan användas 

på olika sätt, men att det generellt har två betydelser inom folklore. För det första kan en fairy 

ses som en "art" av övernaturliga väsen, vilken hon beskriver som ett mellanting av människa 

och ängel, med helt egna attribut. Den andra betydelsen kan ses som en utvidgning av 

begreppet, och betecknar allt övernaturligt förutom änglar, demoner och spöken (Briggs 1976, 

preface.). När Briggs exemplifierar fairies nämner hon att det finns en rad olika typer som 

skiljer sig i allt från storlek, karaktärsdrag, funktion, ondhet och godhet och mycket mer. I 

begreppet inbegriper hon också jättar och drakar, men också andra övernaturliga krafter som 

kan kopplas till dessa väsen (Briggs 1967, s. 3-4). På grund av begreppets utvidgning har jag 

valt att ej översätta ordet "fairy" till svenska eftersom översättningarna fe, älva eller rå ej 

stämmer överens med den andra betydelsen.  
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Det är enligt Briggs svårt, om inte omöjligt, att spåra ursprunget av fairies. Vi talar nästan på 

gränsen till brittisk förhistoria. De tidigaste skrifterna om fairies kan spåras till den anglo-

saxiska tiden, då man trodde att fairies var ansvariga för en sjuklig åkomma kallad "elf-shot", 

något som idag kan jämföras med reumatism, artros eller muskelkramper. Synen på fairies 

som vackra damer har ett minst lika gammalt ursprung. Briggs skriver att ursprunget 

förmodligen kan kopplas till de keltiska myterna om Morgan le Fay (Briggs 1967, s. 4), vars 

efternamn användes fram till medeltiden för att beskriva fairies (Briggs 1976, preface). Briggs 

menar dock att tron på fairies med största sannolikhet kan spåras ännu längre tillbaka i tiden 

(Briggs 1967, s. 4). 

Var tron på fairies kommer ifrån har enligt Briggs diskuterats bland folklorister, och 

diskussionen har delats in i två delar: "Varför tror folk på fairies?", och "Vilka uppfattningar 

om fairies har de som tror på dem?" (Briggs 1978, s. 27). Briggs redogör för folkloristen 

Reidar Th. Christiansens teori om de här frågorna i The Vanishing People. Enligt Briggs 

menar Christiansen att tron på fairies härstammar med största sannolikhet från den historiska 

människans försök att förstå oförklarliga och plötsliga händelser. Sjukdom, barnadödlighet, 

naturkatastrofer och handikapp var exempel på saker som kunde förklaras med hjälp av fairies 

(1978, s. 28). Svaret på den andra frågan kunde möjligtvis härstamma från teologin. På Irland 

och i Skottland kunde exempelvis Fairies ses som fallna änglar (1978, s. 30).  

Det finns dock lika många teorier kring den andra frågan som det finns fairies. Briggs 

beskriver bland annat folkloristerna David MacRitchies och Lewis Spences teorier
9
. Enligt 

Briggs menar MacRitchie att tron på fairies härstammar från ett uråldrigt minne av en ras av 

förneolitiska dvärgliknande människor, som levde i grottor, hade oerhörd kunskap om 

världen, samt kunde styra vädret och utöva magi (Briggs 1978, s. 33). Briggs beskriver hur 

Lewis Spence återkopplar till andra teorier som menar att fairies kan vara allt från de dödas 

andar, avgudade stamfäder, elemantaler, andar från naturen, minnen av en ursprunglig ras, 

försvagade gudar eller totemiska former. Enligt Briggs menar Spence att fairies härstammar 

från det vi fruktar, men också från de döda som vi vördar (1978, s. 37).  

                                                           
9
 Jag vill nämna att Lewis Spence var verksam på tidigt 1900-tal, och David MacRitchie på 1800-talet. Främst 

MacRitchies teori bör därför kanske idag betraktas som idéhistoria istället för en giltig teori  
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3: Teori  

Michael Dylan Foster har tillsammans med folkloreforskaren Jeffrey Tolbert, utgivit 

antologin The Folkloresque, Reframing Folklore in a Popular Culture World (2016), i vilken 

Foster redogör för sitt myntade begrepp, the folkloresque (Foster, 2016).   

3.1: The folkloresque 

Michael Dylan Foster skriver att begreppet the folkloresque är ett heuristiskt verktyg som kan 

användas för att förstå hur folklore fungerar i det som kallas populärkultur. Enligt Foster kan 

begreppet hjälpa och inspirera oss att se över de kategorier som vi betecknar folklore och 

popular culture, och undersöka hur de ömsesidigt påverkar varandra, men också hur man kan 

se distinktionerna mellan dem. Foster poängterar att begreppet är ett koncept i utveckling, och 

att det mycket väl kan vara öppet för dialog, dialektik och diskussion. Fosters tanke är att 

begreppet ska kunna användas för att ompröva folklore och popular culture som 

kategoriseringar (Foster 2016, s. 4). 

I korthet innebär "the folkloresque" - ett begrepp som fortsättningsvis utifrån egen 

översättning betecknas som "det folkloreska" - hur populärkulturen förstår och använder sig 

av olika former av folklore för att skapa (ofta kommersiella) produkter eller texter, som ger 

konsumenten ett intryck av att de direkt härstammar från existerande traditioner inom 

folklore. Det som Foster lyfter fram som folkloreskt är sällan grundat på endast en tradition. 

Istället brukar det medvetet inbegripa flera drag från olika traditioner inom folklore, men det 

har också nyare inslag för att få det att upplevas originellt. Innehåll, form, skriftspråk och 

talspråk är exempel på drag som kan hämtas från folklore. Det folkloreska är även genomsyrat 

av en känsla av "äkthet", det vill säga att det ska gå att förknippa med "riktig" folklore (Foster 

2016, s. 5). Exempel på det folkloreska går i mer eller mindre utsträckning att finna i nästan 

all form av populärkultur. Enligt min åsikt kan exempelvis filmerna om "Marvel Universe" 

betraktas som exempel på hjältesagor, med viss förankring i nordisk mytologi (i och med 

superhjälten "Thor" och de nio världarna t.ex.). Foster nämner själv några exempel kopplade 

till tre huvudkategorier för det folkloreska, och jag ämnar redogöra för både kategorierna och 

exemplen längre ned. 

Foster problematiserar dock begreppet och menar att det ibland kan vara svårt att skilja 

mellan folklore och det folkloreska. Han menar som redan påpekat att folklore är svårt, om 

inte omöjligt att definiera.  
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Däremot går folklore att känna igen. Foster menar att det folkloreska avger "an odor of 

folklore", det vill säga en slags doft eller ton av det vi möjligtvis känner igen som folklore 

(Foster 2016, s. 11).  

Relationen mellan folklore och litteratur kan enligt Foster diskuterats med hjälp av begrepp 

som exempelvis förnyelse, anspelningar, lån och intertextualitet. De här begreppen är enligt 

Foster relevanta för att identifiera det folkloreska (Foster 2016, s. 12).  

Foster identifierar tre huvudkategorier för det folkloreska; integration, representation eller 

avbildning (eng. portrayal) och parodi. Han klargör dock att de här kategorierna inte 

nödvändigtvis bör ses som de enda möjliga kategorierna, och viktigast av allt medger han att 

de överlappar varandra (Foster 2016, s. 15). 

"Integration" innebär att folkloristiska motiv och former integreras eller sys ihop med 

varandra för att skapa en populärkulturell produkt som verkar vara direkt inspirerad av en 

eller flera specifika traditioner. Det folkloreska inom den här kategorin kan tänkas fungera 

genom allusioner, pasticher, eller sammelsurium av olika delar som används för att skapa 

något som är nytt och sammanhängande. Poängen inom den här kategorin är dock inte att 

identifiera motivens källa, utan istället undersöka olika komplexa och kreativa sätt som 

författare använder folkloristiska motiv på. Foster menar att vi kan se det folkloreska inom 

integrationskategorin som ett bricolage
10

, där beståndsdelar tas ur olika former av folklore 

och byggs upp till en ny produkt. För det första ska produkten kunna säljas, och för det andra 

ska den kunna kopplas till folklore, eller åtminstone ha en stil som liknar folklore (Foster 

2016, s. 16-17). Foster exemplifierar Harry Potter som en folkloresk integration (2016, s. 16), 

och jag kan själv identifiera ett antal motiv ur bokserien som har integrerats för att skapa 

något nytt. Jag ser exempel på motiv kopplade till trollkarlar och häxor, övernaturliga väsen, 

kampen mellan gott och ont samt en berättelse som eventuellt kan diskuteras vara lik en 

hjälteberättelse. 

"Representation", eller "avbildning" syftar på hur folklore eller folkloristik representeras eller 

avbildas i populärkultur. Kategorin gör det möjligt att undersöka hur folklorister som 

människor, och folkloristik som vetenskap skildras i populärkultur. Det folkloreska inom den 

här kategorin visar kanske inte vad folklore är, utan det visar istället vilken bild producenter 

av populärkultur har av folklore. Foster exemplifierar med filmen Candyman, och dennes 

representation av en folklorist. Foster skriver om hur folkloristen i filmen framstår som en 

                                                           
10

 Se bilaga 1. 
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samlare av farlig och övernaturlig kunskap, vars närvaro kan frigöra det onda trots att dens 

vetskap behövs för att rädda dagen. Vidare talar han även om tv-program som Mythbusters, 

Supernatural och The Folklorist som representerar folkloristik, folklorister och koncept inom 

folklore på ett sätt som avslöjar producenters värderingar, världsbild och antaganden (Foster 

2016, s. 16-17).     

Foster skriver att en folkloresk "parodi" är något som självmedvetet använder sig av 

folkloristiska motiv och strukturer för att imitera folklore med syftet att genom parodier 

antingen hylla, håna eller kritisera. Foster menar att en folkloresk parodi ofta leder bort från 

källmaterialet, något som den lika ofta är självmedveten om. Den kännetecknas genom att den 

refererar till sig själv, andra folkloreska parodier, populärkulturens användande av folklore i 

allmänhet samt övriga populärkulturella former. Den som konsumerar en folkloresk parodi 

bör vara medveten om att den använder folkloristiska drag för att antingen kritisera eller hylla. 

Dessutom bör en folkloresk parodi givetvis väcka en känsla av att den härstammar från 

folklore. Disneyfilmen Enchanted från 2007 är enligt Foster ett typexempel på en folkloresk 

parodi. Han menar att filmen kombinerar vanliga klyschor kring Disneys approprieringar av 

traditionella sagor för att skapa en romantisk komedi som leker med både populärkultur och 

folkloristiska motiv (Foster 2016, s. 18).  

Foster talar mycket om motiv, och föreslår att man kan närma sig det folkloreska genom att  

studera motiv (Foster 2016, s. 20). Foster lånar Stith Thompsons tanke om att motiv 

exempelvis kan handla om en typ av karaktär, en handling eller efterföljande omständigheter 

av en handling. Foster menar att flertalet verk skapar sina världar genom att på ett skickligt 

sätt bädda in familjära motiv från olika former av folklore i en ny och fiktiv värld. 

Konsumenten ska också känna igen sig genom att kunna koppla motiven till traditionella 

motiv tagna ur folklore (2016, s. 20-21). 

Vidare anser Foster att folkloristiska motiv kan ses som ett indexikalt tecken, det vill säga 

något som pekar mot en viss specifik tradition. De här indexikala tecknen kan få en person att 

relatera till en specifik tradition när den konsumerar en folkloresk produkt. (Foster 2016, s. 

21). Motiv kan också sammanställas i databaser, menar Foster. Databaser kan antingen vara 

verkliga eller metaforiska. Med hjälp av indexikala tecken kan vi skapa databaser med motiv 

som är specifika för en viss tradition eller kultur. De som producerar folkloristiska produkter 

kan således få tillgång till databaser fyllda med igenkännbara motiv för olika traditioner.  
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Foster beskriver också slutligen att folklore i sin helhet är en massiv metaforisk databas som 

kan tillträdas för att hitta motiv alternativt delar av motiv som kan användas för att konstruera 

nya produkter (2016, s. 22).  

4: Metod  

Jag har valt att använda mig av en komparativ litterär analysmetod i min analys. Jag kommer 

att analysera hur Yamazaki Kore i sin mangaserie The Ancient Magus' Bride gestaltar 

övernaturliga väsen jämfört med hur de gestaltas i ett antal folksagor. Med frågeställningarna 

som utgångspunkt ämnar jag undersöka och jämföra olika motiv som kan kopplas till de här 

övernaturliga väsendena. 

Min analys är uppdelad i tre avsnitt för varje övernaturligt väsen, och varje avsnitt är därefter 

uppdelat i fyra delar. I första delen analyserar jag beskrivningen av det väsen som Yamazaki 

gestaltar, och jämför beskrivningen med olika folksagor. Jag kommer utifrån beskrivningarna 

analysera och diskutera varifrån Yamazaki kan ha hämtat sina övernaturliga väsen. I den 

andra delen analyserar och jämför jag vilka sammanhang de ingår i, vilket i det här fallet 

innebär möten mellan människa och väsen, och vad som händer i mötet. I den tredje delen 

analyserar och jämför jag väsendenas funktion, något som jag i det här fallet syftar på roller. 

Jag förtydligar slutligen varje avsnitt med en motivjämförelse. 

Som jämförelsematerial till serien kommer jag främst att använda mig av Katharine Briggs 

böcker; A Dictionary of Fairies, The Vanishing People, samt The Fairies in Tradition and 

Literature. Jag använder mig också av vissa databasindex som referenslitteratur för att kunna 

beröra eventuella motiv kring övernaturliga varelser som Briggs ej behandlar. Dessutom 

väger jag Briggs böcker mot de här indexen för att få en utökad bild av motiv som Briggs 

benämner. De index jag använder mig av är Stith Thompsons Motif Index of Folk Literature, 

James McKillops Oxford Dictionary of Celtic Mythology och Jaqueline Simpsons & Steven 

Rouds A Dictionary of English Folklore. 

Jag kommer också göra en kort beskrivande analys av den fiktiva världen som Yamazaki 

målar upp. Den här delen av analysen lägger också fokus på motiv. Tanken med den här 

analysdelen är att ge en mer övergripande bild av serien, och undersöka huruvida Yamazaki 

använder sig av folkloristiska motiv i andra avseenden.  
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Slutligen tänker inte enbart analysera det som sägs explicit, utan också de implicita detaljer 

som kan märkas av i språk, bilder och illustrationer, "ljudeffekter" samt berättandemönster. 

Jag ämnar alltså läsa genom raderna i en form av närläsning för att finna de viktigaste 

motiven.  

4.1: Begränsningar    

Till en början hade jag en tanke på att analysera manga utifrån germanska, skandinaviska och 

japanska folksagor. Jag valde däremot att förhålla mig till enbart brittiska väsen främst på 

grund av två anledningar. För det första så var det svårt att hitta manga som jag har läst, men 

som också på ett tydligt sätt gestaltar väsen från germansk och skandinavisk folktro. För det 

andra handlar det om omfång. Jag hade ursprungligen en tanke om att analysera ytterligare en 

manga som kretsar kring japanska väsen. Jag anser dock att en analys kring ännu ett verk 

skulle göra den här uppsatsen för lång, och analysen något repetitiv och långdragen. Jag anser 

heller inte att ännu ett verk hjälper mig att bättre nå syftet, utan det skulle istället göra den 

efterföljande diskussionen lite mer komplicerad. 

Anledningen till att jag har valt att analysera The Ancient Magus' Bride är på grund av fyra 

anledningar. Serien fokuserar mycket på övernaturliga väsen och därför finns det mycket 

material att hämta för en analys. För det andra anser jag att seriens berättelse kan relateras till 

av alla oavsett kön, etnisk tillhörhet, religion, ålder med mera. Således, med tanke på 

uppsatsens didaktiska syfte, är mangaserien vald utifrån ett skolperspektiv. Tanken är att 

serien ska kunna användas i en skolklass. Den tredje anledningen går in i den andra. Valet av 

manga förhåller sig nämligen också till rätt åldersmässiga målgrupp i och med att The Ancient 

Magus' Bride är en shōnen manga. För det fjärde och sista, med risk för viss partiskhet, så är 

serien vald efter eget intresse. Jag har läst den och tycker helt enkelt att det är en fantastisk 

serie som förtjänar en ingående analys.  

I skrivande stund har serien åtta utgivna tankōbonvolymer. Jag har valt att endast förhålla mig 

till seriens tre första volymer i min analys på grund av enkelhet, tidsaspekt och omfång i både 

uppsats och analys. Således kan vissa aspekter kring de väsen som analyseras falla bort i 

analysen, vilket jag har i åtanke i min diskussion. Jag har också valt att använda den engelska 

översättningen av serien eftersom den är mer lättillgänglig samt att jag inte kan läsa japanska. 

Avslutningsvis har jag valt att analysera en begränsad mängd övernaturliga väsen i serien. Det 

är eftersom att serien kryllar av övernaturliga väsen, och det är helt enkelt inte möjligt att 

analysera alla. Jag har därför utgått från tre kriterier vid val av vilka väsen som analyseras. 
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För det första måste väsendet vara konkretiserat, det vill säga att det måste ha namngetts eller 

karakteriserats. Jag väljer således bort väsen som enbart syns i bakgrunden samt väsen som 

ges stort utrymme trots att de ej givits en karakterisering. Anledningen till det här kriteriet är 

för enkelhetens skull eftersom ett namn ger mig en ingång till analys och jämförelse. För det 

andra måste väsendet ges stort utrymme genom att driva berättelsen framåt, bidra med 

karaktärsutveckling och/eller interagera med berättelsens huvudkaraktärer. För det tredje 

måste det också överensstämma med min egen definition av övernaturliga väsen.  

5: Analys 

The Ancient Magus' Bride (jap. Mahoutsukai no Yome) är skriven och tecknad av Yamazaki 

Kore och handlar om den tonåriga japanska flickan Hatori Chise (kallad Chise i berättelsen). 

Chise övergavs tidigt av sin far och bror, och hon var samtidigt oönskad av sin mamma. När 

mamman en dag tog livet av sig framför Chises ögon, blev Chise tvungen att flytta mellan 

olika släktingar. Chise plågas av dessa erfarenheter och det faktum att hon kan se 

övernaturliga väsen. Det slutar med att släkting efter släkting lämnar bort henne, eftersom de 

anser att hon är en börda. Chise känner sig därför oönskad, och för att få tak under huvudet 

bestämmer hon sig för att sälja sig själv till slaveri. Hon blir köpt av en uråldrig magiker vid 

namn Elias Ainsworth, och hon får då reda på att han tänker att göra henne till sin lärling och 

fru. Han tar med henne till sin gård på den engelska landsbygden vilket innebär starten för 

Chises äventyr. Hon börjar nu bekanta sig med en värld full av fantastiska varelser som 

fairies, drakar och talande katter, men hon får också reda på att ett hemskt öde väntar henne. 

Hon är en "Sleigh Beggy", det vill säga en speciell magiker som naturligt drar till sig magisk 

energi från både miljön och sig själv. Den kraften kommer dock till ett högt pris, nämligen att 

hon kommer dö inom tre år.   

Serien gavs ut för första gången november 2013 i tidningen Monthly Comic Blade, för att 

sedan fortsätta i tidningen Monthly Comic Garden 2014. Serien riktar sig till shōnen, och har i 

skrivandes stund åtta tankōbonvolymer. Serien har två animeadaptioner. Den första är en 

OVA
11

 kallad Those Awaiting a Star, vilket är en prequel som berättar en del av Chises liv 

innan hon sålde sig själv. Den andra följer berättelsen från mangan.  

 

 

                                                           
11

 Se bilaga 1. 
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5.1: Den fiktiva världen  

Det är viktigt för kommande analys och diskussion att ha en bild och förståelse för den fiktiva 

värld som Yamazaki Kore målar upp i The Ancient Magus' Bride. Berättelsen utspelar sig för 

det mesta i nutidens England. Bland vanliga människor runt om i världen existerar det 

övernaturliga väsen (i serien kallade "Fae" eller "Neighbours"), men de kan bara skådas av de 

som har det som kallas "the sight". Chise har den här förmågan trots att den är väldigt sällsynt 

hos människor. Bland människor existerar det magiker och alkemister som lever mycket 

längre än vanliga dödliga. Somliga, exempelvis Elias, har levt i flera århundraden. Magikerna 

är dock en utdöende art. Viktigt att nämna är också att Elias inte är mänsklig likt de flesta 

magiker. Elias förflutna är ett av seriens största mysterium. 

Två viktiga sammanhörande aspekter i den fiktiva världen är magi och alkemi. Magiker är 

födda med magi och kan således använda sin egen energi, eller energi från övernaturliga 

väsen för att blanda sig i och/eller bryta naturens lagar. Alkemister å andra sidan blandar sig 

inte i naturens lagar, utan de studerar och lär sig att manipulera dem för att nå samma resultat 

som magiker. De är inte födda med en magisk förmåga och därför tvingas de att omvandla sin 

egen energi till magi genom att använda sig av alkemi (Yamazaki 2015a, kap. 2). Chise och 

Elias är båda kapabla att utföra magi. 

Seriens viktigaste övernaturliga varelser är de som kallas fae eller neighbours. Det är de 

varelser som existerar bortom den vanliga människans medvetande. De är också varelser som 

Chise interagerar med dagligen. De beskrivs i serien kort av Elias, och är varelser som kan 

bringa tur eller otur. De kan också använda sig av magi för antingen sin egen eller andras 

vinning. Elias nämner att magiker ofta behöver deras hjälp när de ska utföra magi (Yamazaki 

2015a, kap. 1). Det är tydligt att seriens fae överensstämmer med hur Briggs beskriver den 

andra definitionen av fairies. Seriens fae kan vara allt från små féer, svarta hundar, vampyrer, 

drakar och mycket annat.     

Berättelsen utspelar sig för det mesta på den engelska landsbygden bland gamla hus, byar och 

gods, gröna ängar, mystiska skogar, vidsträckta dalar, och trolska sjöar. Yamazaki använder 

sig av de här miljöerna och övernaturliga väsen för att skapa en stämning och måla upp den 

fiktiva världen. Det går nästan att räkna ett väsen för varje bildruta, och de interagerar ofta 

med människor. Yamazaki skriver själv att hon är tydligt inspirerad av folksagor och "fairy 

tales", och att hon älskar att rita människor som interagerar med omänskliga varelser 

(Yamazaki 2015a, afterword.).  



29 
 

Yamazaki använder sig också av brittiska eller irländska namn, vilket jag anser skapar en 

form av immersion. Hon leker också med tanken om att det finns en annan värld nära oss som 

vi inte kan skåda.  

Den fiktiva världen innehåller flera återkommande motiv från folksagor. Exempel på sådana 

motiv finner vi i magi och magiker, alkemister, fairies som människor inte kan se och som 

bringa tur eller otur, samt överdrivna livslängder. Miljön målar Yamazaki också upp med 

hjälp av igenkännbara motiv som skogar, sjöar och gods, och dessa är ofta sällsamma.              

5.2: Silver Lady   

5.2.1: Beskrivningar av väsen 

Silver Lady är en av de första ur fae-folket som Chise stöter på. Hon introduceras för första 

gången i volym ett, kapitel två, när hon på morgonen knackar på Chises dörr, och på ett 

ganska burdust sätt drar med henne för att träffa Elias. Elias beskriver henne som en silky, 

vilket är en andlig fae som tycker om att göra hushållssysslor i det huset den bor. Silver Lady 

(Silky i berättelsen) har på sig en lång klänning och en hätta, vilket gör att hon i utseendet 

påminner om gamla tjänsteflickor. Silky säger inte ett ord under hennes introduktion. Silky är 

Elias hushållare och brukar bland annat laga mat, städa och passa eldstaden. Det finns vissa 

antydningar om att hon bor där utan att Elias har bett henne (Yamazaki 2015a, kap. 2).  

Hon har ett eget avsnitt kallat "Silkys Diary" i början av varje volym där vi får ta del av 

allmän information om henne. I andra volymens "diary" tar vi del av fyra fakta om Silky: hon 

accepterar aldrig tacksamhetsgåvor; hon gillar att spela spratt någon gång ibland; all 

kvarlämnad grädde på spiselkransen är hennes; och hon försäkrar sig om att hon sällan blir 

sedd (Yamazaki 2015c, s. 1). 

Katharine Briggs skriver att folksagornas silkies alltid är kvinnliga, och mycket lika banshees 

i och med att båda är kvinnliga andar som fäster sig vid en familj, om än på olika sätt (Briggs, 

1967, s. 30; Briggs, 1976, s. 365). En silky är klädd i ett linne av silke, från vilket den fått sitt 

namn. Silkiens uppgift är att dona med hushållssysslor. Den kan också irritera sig på de 

sysslolösa i huset den bor i (Briggs, 1976, s. 365). Enligt Briggs finns det ett antal sagor och 

legender kring silkies, men en av de mest omtalade är "The Silky of the Denton Hall". Den 

här silkien var en kvinnlig ande i grått linne. Den beskrivs som en vit dam, och en blandning 

mellan spöke och fairy.  
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Silkien är enligt Briggs en typ av brownie, det vill säga en varelse som utför hushållssysslor. 

The border brownie är den vanligaste brownien vars uppgifter är att sköta om huset den bor i, 

utföra ärenden och ge råd till den familj som bo i huset. Maggy Moloch var en kvinnlig 

brownie som utförde vardagliga sysslor, och hon var också bra på att göra sig osedd (Briggs 

1976, s. 48-49).  

5.2.2: Möten mellan människa och väsen 

Silky och Chise håller på att bygga en god relation till varandra. Det märks tydligt i volym 

två, kapitel 8. Chise och Elias har precis kommit hem från svårigheter i katternas rike, och 

Chise ligger avsvimmad. Silky har lagat och sparat mat åt Chise, och visar oro över hennes 

tillstånd. När Chise väl vaknar och äter maten som har sparats, lyfts Silkys oro. I seriens tredje 

volym, kapitel 13, skickar Silky iväg Chise till stan med lite pengar att spendera. Det verkar 

vara tydligt att Silky vill att Chise ska tänka på lite annat, då Elias för tillfället är 

sängliggande. Jag anser att det tyder på att Silky verkligen bryr sig om Chise. Chise återgäldar 

också Silky på ett sätt i kapitel 13, då hon kommer hem med hushållsartiklar som Silky kan 

använda sig av hemma. 

Silky kan dock vara lite brysk och irriterad mot både Elias och Chise. Hon visar klar irritation 

över att Chise kommer hem sent i kapitel 13. I första volymens "diary" stressar hon också 

över att det är mycket att göra inför Chises ankomst och att det därför inte finns tid att sitta 

still. Samtidigt irriterar hon sig över Elias sysslolöshet.    

Som tidigare nämnts menar Briggs att Silkies är en typ av Brownie. Människor brukar ofta ge 

brownies en skål med mjölk eller grädde och en kaka som tack för att den arbetar med huset. 

Brownies uppskattar och tycker överlag om människor som är tacksamma (Briggs, 1976, s. 

45). Det finns många berättelser kring möten mellan brownies och människor. Maggy Moloch 

brukade likt en banshee sörja de döda tillsammans med sin familj. Hon var rättfärdig, och 

hämnades en gång en flicka som dödade hennes man. Dessutom var hon benägen att strejka 

om familjen endast litade på att hon skulle utföra alla sysslor (1976, s. 48-49). Brownies utför 

också gärna spratt eller små bestraffningar på annat tjänstefolk som inte gör sitt arbete 

ordentligt (1976, s. 47). Brownies är också överlag enkla att förolämpa vilket ofta sker när 

människor inte tar deras jobb på allvar. Blir de förolämpade förvandlas de till okynniga 

boggarts eller hobgoblins.  
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Ett exempel finner vi i historien om "The Brownie of Cranshaws". Brownien i historien 

brukade rädda majstillväxten i byn. Han började dock strejka när folket i byn tog hans hjälp 

för given eller anmärkte på att majsen inte var tillräckligt bra. Det gick så långt att han istället 

förstörde skörden (1976, s. 46).  

"The Silky of the Denton Hall" var fäst vid det hus hon levde i, och hade stor tillgivenhet till 

både familjen som bodde där samt familjens gäster. Hon brukade bland annat städa och passa 

eldstaden, och familjen visste inte hur de kunde klara sig utan henne. Hon förvandlades dock 

till en boggart när en man som avskydde fairies flyttade in efter att alla i den tidigare familjen 

hade dött. Silkien vägrade då att utföra samma sysslor som innan. Istället slutade den och 

bedrev spratt och poltergeistaktivitet istället (Briggs 1967, s. 33; Briggs 1976, s. 365).  

5.2.3: Jämförelse av funktion  

Det kan vara enkelt att se Silky i The Ancient Magus Bride som enbart hushållare. Det tror jag 

beror mycket på att hon får ett begränsat fokus jämfört med både Elias och Chise (och sedan 

också Ruth). Jag vill dock argumentera för att hennes roll är betydligt större. Till en början är 

hon en av de första ur fae-folket som Chise stöter på. Hennes värme och lugn tror jag skapar 

en trygghet hos Chise i vardagen, men också i Chises framtida möten med andra fae. 

Silky är den första kvinnliga gestalt som genuint bryr sig om Chise. Med Chises historia i 

åtanke tror jag att Silky kan ge Chise en slags trygghet som hon aldrig har haft förut. Jag 

menar att Silky kan ses som den modersgestalt, eller ett kvinnliga syskon som Chise aldrig 

haft i sitt liv. Det anser jag förstärks i hur mycket Silky bryr sig om Chises välbefinnande. Ett 

exempel på det finner vi i den oro som Silky uppvisar när Chise ligger avsvimmad, samt hur 

hon även sparat mat åt henne. Ett andra exempel tycker jag märks när Silky väntar på att 

Chise ska komma hem. Det tycker jag visar en rädsla över Chises säkerhet. De här exemplen 

tycker jag påminner om en mamma som verkligen bryr sig om sin dotter. 

Vidare tycker jag även att Silky hjälper Chise att introduceras till det goda i den nya tillvaron. 

Därför ska jag nämna att Silky inte är den första Fae som Chise stöter på. I seriens första 

kapitel blir Chise pixi-led av små fae som vill locka bort henne från Elias. Silky visar i andra 

kapitlet en god sida hos fae-folket vilket jag tror bidrar till att Chise snabbare acklimatiseras 

till den nya världen. Min åsikt är således att Silkys funktion är som guide och modersgestalt 

till Chise. Hon skapar en trygghet i tillvaron, och vakar över Chises välbefinnande och 

säkerhet. 
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Den funktion som silkies har i folksagorna är dock mycket annorlunda. Överlag verkar det 

som att silkies och brownies ofta blir förolämpade i sagorna, och således övergår till att bli 

okynniga. Det ser vi exempel på i berättelserna om "Denton Hall", "Maggy Moloch" och 

"Cranshaws", där väsendena på olika sätt förolämpas och straffar människorna för det. Jag 

tror att sådana berättelser mycket väl kan ha en bakomliggande mening. Innebörden kan 

möjligtvis vara att lära människor att inte ta saker för givet, dra sitt strå till stacken, och vara 

tacksam. Är man inte det så blir man på ett mer eller mindre sätt bestraffad.  

Talar vi om funktion kan möjligtvis silkies och brownies ses som både hjälpsamma och 

antagonistiska beroende på människans relation till varelserna. Blir de förolämpade anser jag 

att de tydligt kan vara antagonister i en berättelse, och bidrar till ett problem som måste lösas. 

"The Silky of the Denton Hall" och "Maggy Moloch" har dock en hjälpsam funktion mot den 

familj eller de familjemedlemmar som verkligen uppskattar dem. De här två varelserna 

erbjuder stöttning till de människor som är rättfärdiga. Det tror jag bidrar till ännu en 

dimension kring innebörden hos en silky eller brownie: Ont väntar den som är otacksam och 

tar saker för givet. Gott väntar den som är både tacksam och hjälpsam. 

5.2.4: Jämförelse av motiv  

Sammanfattningsvis använder sig Yamazaki av ett antal motiv från folksagor i gestaltningen 

av karaktären Silky. Brownies och silkies är motiv som förekommer i flertalet folksagor. 

Likaså finner jag en kvinnlig brownie som motiv i legenden om "Denton Hall", och sägner 

kring Maggy Moloch. Dessutom använder sig Yamazaki av välgörande silkies och brownies, 

vilket vi också ser exempel på i legenden om Denton Hall, samt sägner om "border brownies" 

och Maggy Moloch. Silkies och brownies som hushållare är också ett motiv som Yamazaki 

använder sig av. Yamazaki alluderar också till brownies förmåga att göra sig osedda. Jag 

relaterar också Silkys förtjusning av grädde till folksagornas "border brownies". I mötet 

mellan människa och väsen använder sig Yamazaki av ett antal motiv från folksagor. 

Yamazakis Silky spelar gärna spratt, och hon irriterar sig också över människors sysslolöshet. 

Dessutom är Silky i serien hushållare åt människor. Utseendemässigt är det svårt att bedöma 

likheter och skillnader mellan serie och folksaga eftersom folksagornas silkies ej har en tydlig 

utseendebeskrivning. Dessutom finner jag inga exempel på okynniga handlingar eller 

strejkande. Således finner jag heller inga exempel på en silky eller brownie som förvandlas till 

ett mer okynnigt väsen. 
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5.3: The Queen and King of fairies 

5.3.1: Beskrivningar av väsen 

I kapitel åtta, volym två, presenteras "the Queen and King of fairies", Titania och Oberon, 

samt drottningens tjänare Spriggan (Yamazaki 2015b, kap. 8). Elias och prästen Simon 

Cullum befinner sig i en skog där de tar hand om den avsvimmade Chise. De hör då Spriggan 

introducera Titania med en sång eller dikt. Hennes titel är The Gealach (irl. månen eller 

månljus) av Tír Na Nog, The Faerie Kingdom. Hon är en väldigt vacker kvinnlig fae och lika 

stor som en genomsnittlig människa. Hon har långt svart hår, en svart långklänning med 

utsmyckningar vid magpartiet, samt en krona som påminner om ris, eller små kvistar. Hon 

framstår som en lugn, sansad och jordnära Fae. Titania rider på en vit häst, och hon är 

omgiven av ett antal hundar. 

Den inledande dikten beskriver en hel del om Titanias krafter och inflytande. Hon får 

bokstavligt talat träd att böja sig och blommor att dansa. Fåglar sjunger också under hennes 

framfart för att inte få sina vingar plockade. Elias beskriver henne som nattens drottning, och 

det är hon som styr fae-folket på de engelska öarna (Yamazaki 2015b, kap. 8). 

Oberon introduceras av Elias med namnet Grian (irl/cel. solen eller solens värme) Oberon. 

Till skillnad från Titania framstår han som barnslig, hyperaktiv och retfull, men också vänlig 

och god. På grund av hur hans ögon är ritade har han ett något feminint utseende. Han är 

också kortare än Titania, och har horn som liknar en älg eller ren, samt ben som en bock. Han 

har på sig en lång svart klädnad, med en kjol av gräs vilket bidrar till hans feminina utseende. 

Han har heller ingen titel. Han nämns det vill säga aldrig som kung utan mer att han är 

Titanias make. Han verkar också ha masochistiska tendenser, då han tycker om att bli 

våldsamt bestraffad av Titania. Både Oberon och Titania är kapabla att utföra magi.  

Tanken på att det finns en kung och drottning av en annan värld härstammar från irländsk 

mytologi (Thompsson, 2016). Det finns många legender, myter och sagor som innehåller 

drottningar och kungar av fairies, och de kan antingen vara illvilliga och vänliga. Få nämns 

dock vid namn.  

Briggs beskriver en "fairy queen" vid namn Oonagh. Hennes hår var gyllene och hon hade på 

sig en dräkt av silver som glittrar likt diamanter. Hon ansågs vara världens vackraste kvinna. 

Kungen, och Oonaghs man nämns samtidigt som Finvarra. Oonagh var bara en av hans 

många fruar (Briggs 1976, s. 318). 
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Första gången Oberon introducerades som "king of fairies" var på 1400-talet i Huon of 

Bordeaux, vilket är en chanson de geste. Han var lika stor som en treåring, och visade sig trots 

varningar vara vänlig och god (Briggs 1967, s. 11). Shakespeare använde Oberon och Titania 

som namn på kungen och drottningen av fairies i En midsommarnattsdröm
12

. Det är enligt 

Briggs oklart om Titania härstammar från någon tidigare tradition inom folklore (1967, s. 

290). Pjäsens Titania har enligt Briggs stor värdighet, och hon jämför med Shakespeares 

andra fairy queen Mab som är betydligt mer lättsinnig (Briggs 1976, s. 401). Oberon beskrivs 

samtidigt som en vanlig kung, med ett visst amoröst intresse för dödliga (1976, s. 314).  

I flertalet illustrationer av Titania från Shakespeares pjäs framstår hon som mycket vacker 

med långt mörkt hår. Kontexten är dock erotisk (Briggs 1967, s. 199-203). Briggs nämner 

slutligen hur Shakespeares fairies kontrollerar naturen, dock på ett ganska negativt sätt genom 

att låta rosor förmultna, årstider gå fel, och växter får mjöldagg (Briggs 1978, s. 67). 

Tír na nÒg (irl. land of youth) är i keltisk mytologi den mest kända av andra världar. Den är 

bland annat bebodd av ett halvgudomligt fairyfolk vid namn Tuatha Dé Danann, och vanligt 

förekommande i traditionella irländska folksagor och legender (MacKillop, 2004).  

Inom brittisk och irländsk mytologi finns det slutligen ett väsen vars utseende kan beskrivas 

som en blandning mellan människa och get, ùruisg. Den beskrivs som en skrovlig men snäll 

brownie, och liknas vid satyrer eller fauner från grekisk mytologi (MacKillop, 2004).  

 

5.3.2: Möten mellan människa och väsen 

Trots sin titel är Titania som sagt jordnära, och hon påbörjar en vardaglig konversation med 

Elias och Simon. Elias varnar dock Simon för att säga för mycket, vilket senare visar sig vara 

för att hon är emot den kristna guden (Yamazaki 2015b, kap. 8). Därför förtrollar hon Simon 

så att han vilset får vandra i skogen några timmar. Hon irriterar sig också på Oberon, och det 

verkar som att hon är den enda som kan behärska hans personlighet.  

Oberon introduceras genom att han hånfullt gör narr av Elias och hans relation till Chise. På 

Titanias order lyckas han väcka Chise med hjälp av magi. Han är betydligt mer framåt än 

Titania. Det märks när Chise har vaknat, då han på ett ganska närgånget sätt börjar han tjata 

om att Elias och Chise ska skaffa barn. Både Elias och Titania beskriver honom som en 

                                                           
12

 Jag hävdar att Shakspeares pjäs inte kan ses som en folksaga enligt Thompsons definition. Däremot är den i 
min mening fylld med folkloristiska motiv, inte olikt något folkloreskt. Pjäsen är möjligtvis först med att 
använda Titania som namn på drottningen, vilket är anledningen till att jag jämför med den.   
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obegåvad fårskalle. Titania och Oberon har dock ett gott förhållande, och har inget emot att 

byta ömma kommentarer med varandra, och slå vad om hur många barn Chise och Elias 

kommer få. 

Både Titania och Oberon håller Chise i högt anseende, då hon som sleigh beggy anses vara 

halv-fae (Yamazaki 2015b, kap. 8). Titania nämner att alla fae är hennes dyrbara barn, och 

håller således alla fae i högt anseende. Titanias kärlek sträcker sig även till Elias. Båda två 

upplevs överlag som vänliga och välvilliga, dock med vissa mörka undertoner. De bjuder till 

exempel in Chise och Elias till sitt rike, men de nämner samtidigt att de kanske aldrig låter 

dem lämna riket.  

Hur Chise ställer sig till Titania och Oberon är svårt att säga på grund av deras korta möte. 

Däremot visar Chise lite rädsla för Oberon när han väcker henne. Hon blir också märkbart 

irriterad över Oberons personlighet. Trots det verkar Chise acceptera båda två som goda faes.  

I legenderna om Finvarra menar Briggs att kungen är kärleksfullt intresserad av dödliga 

kvinnor. För att locka till sig de här kvinnorna brukade han ordna fester där han spelade 

förtrollande musik (Briggs 1976, s. 318). Finvarra var samtidigt känd som "kungen av döden". 

En legend talar om hur en dödlig man befann sig på en av hans fester där alla gäster var döda 

människor som mannen hade känt i sitt liv. Finvarra och Oonagh gav mannen guld och var 

oerhört muntra. Efter ett tag såg mannen de döda i både kungen och drottningens ansikte. Då 

blev de illvilliga och med ett skrikande skratt tvingade de mannen att dansa tills mannen själv 

kunde mäkta med att stå emot (Briggs 1967, s.18). Finvarra brukade anlända till sina fester i 

en kärra dragen av vita hästar (Briggs, 1976, s.175). 

I samband med Oberon och Titania skriver Briggs att manliga och kvinnliga fairies enligt 

tradition också kan vara hjälpsamma i de dödligas kärleksaffärer (Briggs 1967, s. 134). 

Shakespeares fairies har även ett intresse i de dödligas fertilitet, och kan ge en ökning av 

födslar hos både människor och djur (Briggs 1978, s. 67) 

Niamh var en fairy princess som levde i landet Tír na nÒg, och hon är känd för sin skönhet 

och guldiga lockar. En legend berättar om hur krigaren Oisin blev inbjuden till landet av 

Niamh, och de inledde ett romantiskt förhållande. Oisin upplevde att han spenderade några 

enstaka månader i landet. När han en dag, trots Niamhs ovilja, red tillbaka till den mänskliga 

världen på en vit häst hade allt förändrats. Det hade gått flera år och hans klan var död (Briggs 

1978, s. 22). 
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"The fairy queen" i balladen Alison Gross var en välgörande drottning. I balladen hjälper hon 

en man som blivit förtrollad av en häxa att åter förvandlas till sin ursprungliga skepnad 

(Briggs 1967, s. 64-65). En annan legend talar om "Thomas the Rhymer" som idkade samlag 

med en oerhört vacker fairy queen. Efteråt tappade hon sin skönhet, men hon hade samtidigt 

skaffat sig makt över Thomas. Hon förde honom till en otherworld där han stannade ett antal 

dagar, och han kunde bara lämna landet om drottningen tillät honom (Briggs 1978, s. 84-86). 

I legenden om John Nelson finner vi ännu ett exempel på hur drottningar och kungar håller 

vanliga dödliga fångna. Nelsons fru dog mystiskt i sin säng den dag hon skulle föda. Nelson 

mötte henne en dag på ett fält, och det visade sig att hon var fånge hos en "fairy king" och en 

"fairy queen". Däremot var hon själv behandlad som en drottning, samtidigt som den nyfödde 

sonen behandlades som en prins (Briggs 1978, s. 113-114).  

Helgonet St. Coleen mötte en dag en fairy king vid Glastenbury Tor. St. Coleen var negativt 

inställd till dessa väsen, och han såg de som djävlar. Kungen bjöd in honom till sitt rike och 

bjöd på fest och mat för att omvända helgonet, och visa att de faktiskt är goda (Briggs 1967, s. 

15). Liknande historier finner vi kring människors möten med det walesiska fairy-folket 

Tylwyth Teg. Folkets kung och drottning hette Gwydion ab Don respektive Gwenhidw. De 

människor som sades ha mött dessa fairies vittnar om hur de mestadels var goda (1967, s. 

175-176).        

5.3.3: Jämförelse av funktion 

Titanias och Oberons begränsade tid i seriens andra volym gör enligt min åsikt deras roll och 

funktion svårbedömd. Jag upplever att Titanias roll är mest svårbedömd eftersom att hon 

egentligen inte gör något som för berättelsen framåt i sin introduktion. Jag skulle dock 

argumentera för att hennes huvudsakliga funktion och roll i berättelsen är hennes titel och 

status. Hon är helt enkelt drottningen av fairies och därmed anser jag att hon möjligtvis ger 

Chise en större bild av den magiska världen. Det förstärks när Elias nämner att hon styr över 

alla fairies i England, vilket jag också tror ger läsaren en större bild av världen som målas upp 

i fiktionen.  

I Titania och Oberons introduktion kan Titania ha en roll och funktion som endast märks av 

vid läsning mellan raderna. Den här rollen sammanfaller med Oberons betydligt mer tydliga 

roll. Därför vill jag först gå in på honom. Jag menar att Oberon agerar äktenskapsmäklare 

mellan Elias och Chise. Det går snabbt, men efter att Oberon har tjatat på Elias och Chise om 

barn sker en märklig scen. Elias, som tidigare har varit ganska känslokall, säger rakt ut att han 
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känner något speciellt inuti efter Oberons tjat. Även Chise börjar fundera kring barn med 

Elias (Yamazaki 2015b, kap. 8). Det märks tydligt att Oberon lyckas med att så ett frö hos 

Elias och Chise kring deras fortsatta äktenskap. Det för oss till Titanias roll. Oberons 

personlighet är minst sagt oberäknelig, och Titanias roll blir att på ett sätt "kontrollera" 

Oberon och leda honom på den väg som gör honom till äktenskapsmäklare. I längden anser 

jag av den anledningen att även Titania är en indirekt äktenskapsmäklare. Jag anser att det 

förstärks när Titania lägger märke till att Oberon har sått ett frö hos Elias och Chise (2015b, 

kap. 8). De har med andra ord en funktion som än så länge kanske inte för själva berättelsen 

framåt, men de har däremot en funktion som bidrar till karaktärsutveckling för både Chise och 

Elias.  

I folksagorna verkar det emellertid som att kungen och drottningen kan fylla olika funktioner 

beroende på vilken folksaga det är som berättas. Drottningar och kungar som fängslar dödliga 

i sitt rike anser jag kan ha en något antagonistisk funktion. Oonagh och Finvarra, samt 

drottningen och kungen i sagan om Nelson är enligt min åsikt tydliga exempel på 

antagonistiska drottningar och kungar. Oonagh och Finvarra är exempelvis tydligt illvilliga 

mot den man som har fastnat på en av deras fester. Även drottningen och kungen i sagan om 

Nelson är illvilliga eftersom de rövar bort Nelsons fru när hon håller på att föda. 

Jag tror däremot att det är svårt att helt tillskriva alla kungar och drottningar som onda, trots 

deras antagonistiska funktion. Återgår vi till sagan om Nelson, så behandlar kungen och 

drottningen faktiskt frun och sonen på ett bra sätt, trots att de håller dom fängslade. Dessutom 

har vi Niamh i legenden om Oisin och drottningen i legenden om Thomas, som båda två 

inleder romantiska förhållanden med vanliga dödliga män. I det här fallen valde både Oisin 

och Thomas att följa sina fairies till den andra världen. Jag anser att Oisins' och Thomas' 

fairies därför blir mer som ledsagare eller vägledare för dem båda in i den andra världen. 

Slutligen finner jag ett antal övriga roller och funktioner kring folksagornas "fairy queen" och 

"fairy king". Briggs menar exempelvis att både manliga och kvinnliga fairies blandar sig in i 

de dödligas kärleksaffärer. Det är exempelvis en traditionell roll som manliga och kvinnliga 

fairies intar. Enligt Briggs kan den här funktionen möjligtvis kopplas till Shakespeares 

Oberon och Titania (Briggs 1967, s. 134). Sådana fairies skulle enligt min åsikt ha en 

liknande funktion som Titania och Oberon i The Ancient Magus' Bride. Vidare vill jag också 

beröra drottningen i Allison Gross, som verkar ha en lösande funktion. Det är ju hon som 

löser problemet med mannen som har blivit förtrollad av en häxa. 
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5.3.4: Jämförelse av motiv 

Sammanfattningsvis finner jag att Yamazaki har använt flera motiv från folksagor i sin 

gestaltning av Titania och Oberon. Namnen Titania och Oberon kan möjligen vara hämtade 

från Shakespeares En midsommarnattsdröm och/eller Huon de Bordeaux. Tron på en kung 

och drottning av fairies som motiv härstammar från irländsk mytologi, vilket också kan 

kopplas till hur Yamazaki använder sig av irländska namn. Drottningen som en vacker kvinna 

är också ett motiv som Yamazaki använder sig av, vilket jag finner i legenderna om Oonagh, 

Oisin och Thomas, samt i Shakespeares En midsommarnattsdröm. Utseendemässigt tror jag 

att Yamazaki kan ha hämtat inspiration till Titania från illustrationer av Shakespeares Titania. 

I båda fallen har drottningen långt svart hår, och en lång klänning. Oberon kan 

utseendemässigt kopplas löst till en Ùruisg, Faun eller Satyr. Vidare kan Yamazakis Titania 

och Oberon använda sig av magi, vilket också är ett motiv från folksagor. Dessutom använder 

sig Yamazaki av vita hästar som motiv, samt fairies som kontrollerar naturen. Tír na nÒg är 

också ett motiv. Det är en otherworld och landet har exempelvis använts i legenden om Oisin.   

I mötet mellan människa och väsen finner jag också ett antal motiv som kan härledas till 

folksagor. Yamazakis Oberon löser exempelvis ett problem som en människa har med hjälp 

av magi, vilket kan härledas till balladen Allison Gross. Yamazakis Titania och Oberon 

framstår som goda i mötet med Chise. Liknande möten finner jag exempelvis i Huon de 

Bordeux, legenden om St. Coleen, samt i legender om Tylwyth Teg.  

I serien använder sig Yamazaki också av fairies som blandar sig in i dödligas kärleksaffärer. 

Slutligen finner jag också implikationer på att Yamazakis Titania och Oberon bjuder in 

dödliga till sitt rike utan att låta dem lämna riket. 

Yamazaki har inte valt att framställa Titania och Oberon som illvilliga på något sätt. Vi får 

heller inte se någon form av fest eller bankett som de håller i. Det finns slutligen inga 

implikationer på att Titania eller Oberon ingår i romantiska förhållanden med vanliga döda.       

5.4: Church Grim 

5.4.1: Beskrivningar av väsen   

I volym två, kapitel nio, ska Chise och Elias undersöka rapporter om en "church grim" som 

påstås ha attackerat och dödat både människor och djur vid en närliggande kyrka. Uppdraget 

är att undersöka huruvida grimmen är ofarlig eller inte.  

 



39 
 

Elias beskriver en grim som en spöklik varelse som tar formen av en stor svart hund, och 

vaktar kyrkans kyrkogård. Elias nämner också att personer nära döden kan se de här 

varelserna (Yamazaki 2015b, kap. 9). Grimmens också har som uppgift att jaga bort 

gravplundrare (Yamazaki 2015c, kap. 12).  

Chise är den som först stöter på grimmen i kapitel nio. Det är en svarthårig lång man som kan 

förvandla sig till en stor svart hund. Grimmen visar sig i nästa kapitel vara ofarlig och 

oskyldig eftersom den har liknande skador som de människor och djur som har dött. Elias 

funderar över om grimmen är en död människa som har vaknat som svart hund, eller ett 

hundspöke som vaktar sin husse eller mattes grav. Svaret får vi i volym två, kapitel 11, då vi 

får veta att grimmen var en hund som hette Ulysse (Yamazaki 2015b, kap. 9-11).  

Svarta hundar är vanligt förekommande inom folksagor och keltisk mytologi, och de brukar 

ofta kategoriseras som fairy dogs (Briggs 1967, s. 140). Generellt brukar svarta hundar ses 

som farliga, men också hjälpsamma. De är ofta raggiga och stora som kalvar. I England sades 

det att människospöken ofta tar formen av en svart hund (1967, s. 25). En church grim brukar 

enligt brittisk tradition skydda kyrkogården från djävulen och häxor. Man trodde nämligen att 

den första människan som begravdes på en ny kyrkogård fick efter döden uppgiften att skydda 

kyrkogården mot ondska. För att bespara någon från det ödet lät man istället begrava en hund 

som skulle fylla samma uppgift. Church Grims förknippas inte bara med brittisk folklore och 

tradition. Skandinaviska länder har en mer utbredd tro på kyrkogrimmen. I Sverige tar den 

formen av ett lamm, samtidigt som den i Danmark tog formen av sugga (Briggs 1976, s. 74-

75).   

Ki Du och cù síth är två andra svarta hundar från keltisk mytologi. "Ki Du" kommer från 

bretonsk tradition, och den här varelsens uppgift var att följa döda människor under deras 

vistelse på andra sidan fram till att den döda återföds. Cù síth härstammar från skottsk-gaelisk 

tradition. Den är stor som en oxe och har tassar som är lika stora som en mans hand 

(MacKillop, 2004). Det finns också betydligt mer hotfulla svarta hundar. The Devils' Dandy 

Dogs och Cwn Annwfn är exempel på hotfulla hundar. De är lika varandra eftersom de båda är 

helveteshundar. "The Devils' Dandy Dogs" kommer av traditioner från Cornwall, och är 

djävulens egen flock av hundar som han använder för att jaga människosjälar. De är också de 

mest farliga av de svarta hundarna eftersom de gillar förstörelse (Briggs 1967, s. 98). Cwn 

Annfwn kommer från walesisk tradition, och är en flock av rödgråa spöklika hundar. De låter 

som beaglar, men kan på avstånd låta som jämmer eller klagosånger (MacKillop, 2004).  
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De skrämmer både andra hundar och människor, och deras skall brukar ses som ett dåligt 

tecken. De har som uppgift är att kidnappa dödliga till den andra världen, och leda fördömda 

själar till helvetet (MacKillop, 2004). 

5.4.2: Möten mellan människa och väsen 

I volym tre, kapitel 11, får vi genom en tillbakablick reda på att Ulysse har vakat över sin 

mänskliga syster Isabels grav under en tid. Han älskade henne, och han brukade ofta trösta 

och pigga upp henne när hon kände sig ledsen, samt skydda henne från faror. En dag dog 

Isabel i en olycka. Efter begravningen stannade Ulysse vid Isabels grav, fram tills han själv 

dog och blev en grim. Eftersom han såg Isabel som en syster är han övertygad om att han 

själv är människa. Därför kan han också anta mänsklig form.  

I första mötet mellan Chise och Ulysse skyddar han henne från en ond ande eftersom hon 

påminner om Isabel. Chise bestämmer sig då för att sköta om Ulysses sår. Ulysse tyr sig 

ganska snabbt till Chise eftersom hon påminner så mycket om Isabel. Chise inser snabbt att 

Ulysse är hotad av en ond magiker som har grävt upp Isabels kropp och gjort om henne till ett 

monster. Hon bestämmer sig då för att skydda Ulysse.  

Genom en slags spirituell länk mellan Chise och Ulysse kan de båda skåda de minnen som 

Ulysse hade som hund. Det hjälper Ulysse att komma underfund med vad han egentligen är i 

nästa kapitel. Han inser också att han misslyckades med att följa Isabel genom livet, och att 

han nu har ett annat liv. Ulysse bestämmer sig därför för att bli Chises skyddande ande (eng. 

familiar), och skydda henne istället. Genom en besvärjelse förbinder sig de båda till varandra 

vilket innebär att de kommer dela allt från sinne, känslor och tid. Chise ger honom också det 

nya namnet "Ruth", som på hebreiska betyder sympatisk vän (Yamazaki 2015c, kap. 12). 

Chises och Ulysses relation mynnar sedan ut i ett slags syskonskap mellan de båda. De tröstar 

och stöttar varandra genom svårigheter. Ruth är också väldigt beskyddande för Chises skull. 

Chise å andra sidan är glad över att de kan hjälpa varandra fylla hålen i deras liv. Det verkar 

dock som att Ruth, likt Titania, har något emot prästen Simon och kristendomen (Yamazaki 

2015c, kap. 14).  

Katharine Briggs skriver att det enligt sägnen är ett dåligt tecken för människor att skåda 

grimmen eftersom man trodde att den förvarnade om döden. De kan ofta synas runt kyrkan 

när det stormar. De brukar ringa i kyrkklockan, och det sägs även att man under begravningar 

kunde se den titta ner från kyrktornet.  
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I grimmens ögon trodde man sig kunna se om den döda skulle till himlen eller helvetet 

(Briggs 1967, s. 75). Svarta hundar brukar dock ses som ett gott tecken i Sydamerika 

(Thompsson, 2016) 

Det finns legender kring Kung Arthur som talar om hur han brukade rida tillsammans med en 

stor flock av Cwn Annfwn. Den här flocken av hundar var enligt flera legender Kung Arthurs 

egna jakthundar. Hundar i allmänhet existerar också i flertalet keltiska myter och legender. Få 

ges dock någon form av karakterisering, utan brukar oftast ses som hjältarnas lojala vänner. 

Hundar, både vanliga och övernaturliga, kan också vara skräcksymboler, vakthundar eller 

jakthundar (MacKillop, 2004). 

Tjänande andar (eng. familiars) är vanliga inom engelsk folklore, och var enligt sägner 

demoner som på djävulens order tjänar trollkarlar och häxor. De tar ofta formen av små djur 

som ofta påträffas bland bondgårdar och hem, exempelvis hundar, katter, kaniner eller möss. 

De här andarna hjälper sina mästare med magi, oftast av mörk typ (Simpson & Roud, 2003). 

5.4.3: Jämförelse av funktion 

Yamazaki försöker tidigt forma en nära relation mellan Chise och Ruth. Det anser jag 

förstärks när Chises likhet med Isabel tidigt konstateras. Den här relationen förstärks 

ytterligare när vi får veta att Isabel är död, och Ruth har vakat över hennes grav tills han själv 

dog. Jag anser att det åskådliggör en viktig likhet mellan Chise och Ruth. Ruth har varit 

ensam sedan Isabels död, och det var också så han dog. Han har sedan vakat över Isabels grav 

under en längre tid. Vi får således en bild av Ruths ensamhet, och vi fylls med sympati för 

honom. Chise har också varit ensam i stort sett hela sitt liv, och hon lägger även själv märke 

till att hon och Ruth har ett förflutet som liknar varandra (Yamazaki 2015c, kap. 12). Därför 

tror jag att de båda kan fylla ett slags hål i varandras liv. När Ruth sedan blir Chises familiar 

fylls de här hålen. Ruths nya syfte blir att skydda Chise likt han tidigare har skyddat Isabel. 

Jag tycker därför att det verkar som att Ruth utvecklar ett liknande förhållande med Chise, 

som han hade med Isabel. Ruth blir alltså som en bror till Chise, och tillsammans fyller de 

varandras hål av ensamhet.  

Jag tror därför att Ruth fyller två huvudfunktioner. För det första blir han en ny 

familjemedlem för Chise, vilket ger henne mer trygghet i tillvaron. Ruth är den sista 

pusselbiten, tillsammans med Elias och Silky, som krävs för att skapa den familj som Chise 

aldrig haft i sitt liv. Ruth har dock en funktion som varken Elias eller Silky har. Ruth blir den 

som alltid står vid Chises sida och ger henne råd. Det märks bland annat i kapitel 14, volym 3, 
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när Ruth gör Chises känslor för Elias tydliga för oss läsare. I det tillfället ger han henne också 

råd kring hur hon kan kontrollera de här känslorna (Yamazaki 2015c, kap. 14). Han blir enligt 

min åsikt Chises stöttepelare, och någon som hon kan anförtro sig till. Det anser jag ger Ruth 

en funktion som vägledare. 

För det andra anser jag också att han fyller en funktion som beskyddare. Hans nya roll som 

Chises familiar är enligt mig ett stort tecken på att han intar en sådan funktion. Hans 

beskyddande roll märks vid två tillfällen i den tredje volymen. I volym 3, kapitel 14, ställer 

han sig mellan Chise och Simon eftersom han tycker Simon verkar opålitlig på något sätt. I 

samma kapitel ställer han sig också mellan Chise och en vampyrliknande fairy. Han hotar 

också att ta livet av den här fairyn om den skadar Chise (Yamazaki 2015c, kap. 14). 

I folksagor verkar dock en "church grim" (och även andra svarta hundar) ha en betydligt mer 

enkel roll och funktion. Den kan dock tyckas vara en slags beskyddare av de döda. Jag kan 

tycka att också de levande som besöker kyrkogården skyddas av grimmens närvaro.  

Grimmen verkar dock aldrig komma i direkt kontakt med människor. Det verkar istället som 

att olika folksagor och sägner säger att den förebådar att något ont ska hända. Således 

förefaller det som att huvudfunktionen för en "church grim" är att vara ett dåligt tecken som 

är starkt kopplat till människors vidskepelse. Jag tycker därför att den har givits en ganska 

otacksam i funktion i olika folksagor, med tanke på vad dess uppgift egentligen är. Sett till 

uppgift är det dock möjligt att se funktionen av en "church grim" som vakthund eller 

beskyddare. De hotfulla hundarna "Devils' Dandy Dogs" och "Cwn Anfwnn" har däremot en 

funktion som liknar det förstnämnda. 

"Ki Du" verkar dock ha en funktion som vägledare för de döda. Jag tycker att den ger intryck 

av att vara välvillig under en människas tid på andra sidan, och att den ser till att människan 

återföds på rätt sätt.  

Hundar i allmänhet verkar ha en funktion som lojal vän och beskyddare av hjältar i olika typer 

av sagor. De används också som jakthundar, vilket jag anser understryka lojalitet. I vissa 

legender om Kung Arthur verkar det också som att "Cwn Anfwnn" kan inta den här 

funktionen. 
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Funktionen för en "familiar" i folksagor skiljer sig inte mycket på ytan om vi jämför med 

Ruths funktion som en sådan. I båda fall ser de ut som att de har en funktion som hjälpare 

eller vägledare för den magiker, häxa eller trollkarl som den är förbunden med. Den största 

skillnaden är dock att folksagans "familiars" (överlag) är onda, på grund av dess koppling till 

djävulen. Ruth är å andra sidan genomgående god.  

5.4.4: Jämförelse av motiv 

Sammanfattningsvis använder sig Yamazaki av flera motiv från folksagor. För det första är 

svarta hundar, eller "church grims" vanliga motiv. Utseendemässigt kan Yamazakis grim 

också jämföras med folksagornas svarta hundar och "church grims". Jag ser också ett 

intressant exempel på en död människa som tar formen av ett hundspöke. Yamazaki använder 

samma motiv, fast omvänt. Dessutom finner jag i serien exempel på att svarta hundar kan ses 

som antingen ett dåligt eller gott tecken. Jag ser däremot inget exempel på att en svart hund är 

ett dåligt tecken i serien. Yamazakis grim vaktar kyrkogården vilket också stämmer överens 

med folksagornas "church grims"  

I mötet mellan människa och väsen ser jag också ett antal motiv i serien som kan härledas till 

folksagor. För det första använder sig Yamazaki av en hund som lojal följare till en hjälte eller 

hjältinna. Dessutom använder Yamazaki väsendet "familiar" som motiv, och följaktligen är 

också en förbindelse mellan väsen och häxa (läs magiker) ett motiv som Yamazaki använder 

sig av. Yamazakis grim kan slutligen också ses som en vägledare av det döda trots att den i 

serien misslyckades med att göra det.  

Yamazaki använder sig inte av en "church grim" som förebådar död. Hennes grim är heller 

inte hotfull eller benägen att förstöra saker. Hon alluderar heller inte till att svarta hundar är 

förknippade med djävulen på något sätt. Dessutom är Yamazakis familiars ej undersåtar åt 

djävulen. Slutligen finner jag inget exempel på svarta hundar som jakt- eller vakthundar.                              

6: Diskussion 

6.1: Resultatdiskussion 

Jag nämnde tidigt i syftet att The Ancient Magus' Bride är en folkloreinspirerad manga. Därför 

menar jag att den kan likställas med Fosters koncept "det folkloreska". För det första visar jag 

i analysen (vilket jag diskuterar mer ingående nedan) att Yamazakis serie kryllar av motiv 

från folklore och folksagor. Det gäller inte bara övernaturliga väsen, utan även den fiktiva 

världen i allmänhet. Dessutom har jag också visat på talspråk och skriftspråk som är hämtat 
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från folklore, exempelvis när Titania och Oberon introducerades. För det andra använder sig 

Yamazaki av nyare inslag, vilket märks bland annat genom att serien utspelar sig i nutidens 

England. Vad som dock utmärker seriens största likheter och skillnader från "riktig" folklore 

är något som jag ämnar diskutera nedan.  

Min analys visar tydligt att Yamazaki använder sig av motiv från brittisk och irländsk 

folklore, och följaktligen är det också tydligt att hon har hämtat inspiration därifrån för att 

skapa sina övernaturliga väsen. Jag nämnde tidigare hur hennes koncept kring "fae" mycket 

väl liknar hur Briggs beskriver den andra definitionen av "fairy". Dessutom är fae inom 

folklore också ett äldre begrepp på fairies, och taget från legenderna om Morgan Le Fay, 

vilket jag också nämnde tidigare. Vidare kan Yamazakis fae även använda sig av magi, och de 

har också kontroll över de dödligas lycka och olycka vilket också är vanliga motiv. 

I gestaltningen av de enskilda väsen som jag har analyserat, så finner jag det tydligt att 

inspiration och motiv har hämtats från olika folksagor för att sedan genom integration skapa 

något nytt. Det är först viktigt att påpeka att det finns betydligt fler väsen av samma art i andra 

folksagor än just de som jag berört. Således är det möjligt att det finns fler motiv som kan 

kopplas till de väsen som jag analyserat. Jag anser dock att det inte att det gör någon större 

skillnad för min diskussion. 

Silkys beskrivning kan enligt mig ses som en kombination av flera motiv som bland annat kan 

kopplas till legenderna om "Denton Hall", "Maggy Moloch", och olika sägner kring brownies 

och silkies. Jag tycker samtidigt att det är tydligt att Silky i serien är en silky från folksagan 

eftersom de delar karaktärsdrag, egenskaper och sysselsättningar. Jag ser liknande tendenser 

kring Titania, Ruth och Oberon till viss del.  

Jag bedömer exempelvis att Yamazaki har integrerat flest motiv kring Titanias beskrivning än 

något annat väsen. Det känns som jag kan finna ett litet motiv från alla folksagor kring "fairy 

queens" som jag har berört. Det är dock tydligt att Titania är en "fairy queen" likt de "fairy 

queens" som finns i folksagorna, och det beror mycket på att Yamazaki använder sig av motiv 

som på många sätt kan kopplas till folksagans beskrivningar av "fairy queens".  

Även Oberons beskrivning kan ses som en kombination av flera olika motiv kopplade till 

"fairy kings", och därför är också Oberon en "fairy king" likt folksagornas "fairy kings". Jag 

finner det dock intressant att hans karaktärsdrag är ganska överdrivna, vilket enligt mig också 

anspelar på mangans tendenser att överdriva. Här vill jag mena på att Yamazaki frångår 

folksagorna något. Jag anser att Oberon är, eller åtminstone är i närheten av att vara en 
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folkloresk parodi. Oberons personlighet ger honom enligt min åsikt en komisk ton av 

oseriöshet som står i kontrast mot folksagornas mer seriösa och betraktade "fairy kings". Jag 

menar därför att Oberon är en komisk avbild av en traditionell "fairy king", och därför också 

en folkloresk parodi. Det är dock fortfarande klart att han är en "fairy king", men om han är 

samma som folksagornas "fairy kings" är däremot diskutabelt. 

Ruth anser jag vara en avbild av folksagornas "church grim" sett till hur hans utseende 

beskrivs. Däremot är han likt Silky, Titania och Oberon en kombination av flera olika motiv 

från folksagor kring svarta hundar och hundar i allmänhet. Till skillnad från övriga väsen som 

har analyserats anser jag att det är svårt att bedöma Ruth som en "church grim". Det beror på 

att motiven är kopplade till olika hundar som har olika funktion. Talar vi exempelvis om 

Ruths funktion skiljer den sig markant från den funktion som en "church grim" har i 

folksagorna. Dessutom har Ruth en mer direkt kontakt med Chise, vilket också det skiljer sig 

från en "church grim" som inte alls har samma direkta kontakt med människor. Yamazaki 

använder sig alltså av flera motiv som kan jämföras med en church grim, men lägger å andra 

sidan större fokus vid motiv som påminner mer om hjältars lojala hundar. Som en följd av det 

ger hon också Ruth en funktion som påminner om det sistnämnda. För mig är det därför 

väldigt diskutabelt om Ruth är en "church grim" eller inte.    

Jag vill bygga vidare på föregående tanke. Tittar jag på mötet mellan Silky och Chise, och 

jämför med liknande möten i folksagorna ser jag både likheter och skillnader. Jag anser dock 

att Yamazaki har byggt sin gestaltning på positiva möten med silkies och brownies än 

negativa. Som en följd av det tycker jag också att Silkys funktion skiljer sig från folksagornas 

silkies och brownies. Silky i serien har således en mer välvillig funktion än i folksagorna 

eftersom att mötet är positivt. Vidare anser jag att man kan fråga sig om Silky verkligen är en 

silky eller inte. Visserligen pekar de motiv som beskriver henne åt det hållet, men genom att 

funktionen pekar åt ett annat håll anser jag att man kan ställa sig frågan kring om den nya 

funktionen "gör" Silky till något annat, exempelvis något som liknar en mänsklig karaktär. 

Liknande resonemang kan också föras kring seriens Titania och Oberon som också de fyller 

en annan funktion än vad en "fairy queen" och "fairy king" gör i folksagorna. Jag märker dock 

också att folksagans "fairy queens" och "fairy kings" verkar ha någon form av karakterisering. 

Jag menar att folksagornas "fairy queens" och "fairy kings" interagerar med människorna i 

sagorna på ett annat sätt vilket möjligtvis gör dem till karaktärer. Yamazakis Titania och 

Oberon ges enligt min åsikt en liknande form av karakterisering vid mötet med Chise. Det 

placerar dem närmare folksagans väsen enligt mig. Mötet mellan Chise, Titania och Oberon 



46 
 

skiljer sig från liknande möten i folksagorna, men jag anser samtidigt att det är motiverat. Det 

jag menar är att seriens Titania och Oberon är karaktärer som på grund av sin nya funktion är 

fristående från folksagans väsen. Motiven pekar åt att de är de väsen som de sägs vara, men 

att de är det endast i Yamazakis berättelse. Jag anser alltså att de är en "fairy queen" och en 

"fairy king", men att de samtidigt inte är samma som i folksagan. De är fristående väsen som i 

mötet med Chise har givits en ny funktion som ska föra Yamazakis berättelse framåt. Deras 

funktion skiljer sig från de funktioner som "fairy queens" and "fairy kings" har folksagorna i 

och med att de är andra typer av karaktärer. Jag anser att liknande resonemang kan föras kring 

Silky och Ruth. 

Föregående exempel tycker jag visar tydligt att Yamazaki tillskriver sina väsen en ny funktion 

i mötet mellan väsen och människa. Det är nämligen i mötet med Chise som väsendena på ett 

sätt karakteriseras. Det märks tydligast med Ruth och Oberon, då deras möten med Chise 

också bygger hela deras karaktär och funktion. Eftersom de blir mer en karaktär än ett väsen 

måste de också föra berättelsen framåt, eller bidra med någon form av karaktärsutveckling. De 

tillskrivs därför en funktion som ska göra just det, vilket då skapar en skiljaktighet från 

folksagans väsen. Trots att mötena i serien kanske kan liknas vid folksagans möten anser jag 

dock att mötet skiljer på grund av två anledningar. För det första är det där som funktionen 

ändras. För det andra anser jag att Yamazaki också integrerar olika motiv från olika 

folksagornas olika möten mellan väsen och människa. Mötena blir således en slags blandning 

av olika möten från flera olika folksagor.  

Eftersom både funktionen och det mänskliga mötet ändras anser jag att väsendet inte är det 

samma som i folksagan. Istället menar jag att hon gör en avbild av dessa väsen som kan 

härledas till folksagan, mycket på grund av att hon använder sig av flera igenkännbara motiv 

för att gestalta dem. Därför anser jag att Yamazaki skapar väsen som inte är det samma som i 

folksagorna. Istället skapar hon något som verkar vara det samma som i folksagorna. Jag är 

dock medveten om att jag har valt väsen som är konkretiserade och har en roll. Jag ställer mig 

därför öppet frågande till om samma resonemang kan föras kring seriens övriga väsen.  

6.2: "Folkloresque" eller folklore?  

Är det inte i föregående stycke som vi har kärnan i det folkloreska? Foster menar ju som sagt 

att det folkloreska uppkommer genom att ta välkända motiv från olika traditioner inom 

folklore för att skapa något nytt som verkar vara folklore, eller som kan härledas till folklore. 
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Folksagor kan användas som medel för att göra uttryck av folklore. Av den anledningen bör 

folksagor kunna härledas till för att skapa en folkloresk produkt.  

I grund och botten menar jag att Yamazaki inte bara tillskriver sina väsen, utan också sina 

motiv en ny funktion, och således gör hon en slags förnyelse av motiv från folksagorna. I 

längden menar jag att hon genom folksagor anspelar på motiv som kan kopplas till folklore, 

och därför avger också Yamazakis serie den ton eller doft av folklore som Foster syftar på. 

Eftersom motiven har förnyats anser jag däremot att motiven inte är de samma som i folklore, 

utan förnyade "versioner" av motiven. De är dock motiv som befinner sig i närheten och som 

på många sätt kan kopplas till folklore. Således vill jag fastställa att det är genom olika 

förändringar av motivens funktion som Yamazakis serie kan att betraktas som folkloreskt.  

Hur kommer det sig då att det är främst funktioner som förändras? Jag vill spekulera i att det 

främst handlar om framställningsformen. Jag nämnde tidigare att manga framställs på ett 

cinematiskt sätt. Av den anledningen bör varje bild och karaktär driva berättelsen framåt så att 

inte bilder ödslas bort på oviktiga saker. Således blir varje väsen en karaktär med en egen 

karakterisering, som ger den en funktion som driver berättelsen framåt på något sätt. Med det 

resonemanget vill jag kort konstatera att övriga icke-konkretiserade väsen som Yamazaki 

målar upp ej har en funktion som liknar de väsen jag har analyserat. De driver inte berättelsen 

framåt, men de är samtidigt inte oviktiga. Jag anser att de är små motiv vars funktion har 

förändrats till att vara miljöföremål, vilket gör att den folkloristiska tonen förstärks.    

Viktigt är också att poängtera att seriens första tre volymer kan ses som en exposition, vilket 

gör att många väsen enbart får en kort presentation. Det kan då vara möjligt att funktionen 

ändras i senare möten. Att exempelvis Titania och Oberon innehar en funktion som 

äktenskapsmäklare genom resten av berättelsen låter ganska befängt. Jag håller det därför 

öppet att Yamazakis väsen har en dynamisk funktion. Vidare anser jag att folksagans väsen 

innehar till största del en statisk funktion. De kan visserligen ha olika funktion i olika 

folksagor, men i en enskild saga har de för det mesta endast en funktion och roll.  

Jag tycker också att jag måste förtydliga vad som skiljer folklore och folksaga. Med 

Thompsons resonemang bedömer jag att folksagan är ett medel för att göra uttryck för en viss 

kulturs traditioner, det vill säga folklore. Samtidigt hävdar Thompson att folksagan kan 

hänvisa till all form av narrativ prosa, men att den också måste ha överlämnats från generation 

till generation. Den klassiska folksagan är ju också en slags berättelse med karaktärer som ska 

föra berättelsen framåt, och om jag använder det resonemanget kan The Ancient Magus' Bride 
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ses som en nutida folksaga. Skillnaden är bara att Yamazaki framställer sina övernaturliga 

väsen på ett annat sätt så att de passar i hennes berättelse. Drar jag det ett steg längre har jag i 

grund och botten jämfört hur en folksaga framställer sina övernaturliga väsen jämfört med 

andra folksagor.  

Vad som dock gör att serien inte är en folksaga är att den som en nyutgiven och kommersiell 

serie ej har överlämnats från generation till generation genom tal och skrift. Dessutom ställer 

jag mig frågande till om The Ancient' Magus Bride gör uttryck för folklore i sin renaste form. 

Jag ifrågasätter (och jag är medveten om det kontroversiella) om manga är anonymt, eller gör 

uttryck för en viss grupp människor, och en viss kultur. När det gäller framställningsformen 

så medger jag att manga kan både anses anonymt och göra uttryck för japansk kulturtradition, 

samt att manga som medium och framställningsform är något som idag (eller i framtiden) kan 

betraktas som folklore. De berättelser som manga framställer anser jag å andra sidan vara 

fristående från mangans framställningsform eftersom den ger uttryck för skaparnas egna 

idéer. Jag menar att Yamazaki har integrerat ett antal motiv från olika folksagor som enligt 

hon representerar folklore på ett sätt så det känns igen, trots att det är färgat av hennes egna 

föreställningar och värderingar. Således skiljer sig The Ancient Magus' Bride som berättelse 

från folksagor eftersom det ena gör uttryck för skaparens idéer kring folklore, samtidigt som 

den andra ger uttryck för "riktig" folklore. Serien kan därför ses som en folkloresk 

representation eller avbild, inte bara i användandet av övernaturliga väsen, utan också genom 

den fiktiva världen.  

Det som till slut gör "The Ancient Magus' Bride" till något folkloreskt som skiljer den från 

folksagor och folklore är sammanfattningsvis följande punkter: För det första använder 

Yamazaki motiv från olika folksagor som hon integrerar för att gestalta sina övernaturliga 

väsen, både i beskrivning och i möten mellan människa och väsen. För det andra ger hon sina 

väsen en annan funktion gentemot folksagorna för att de ska kunna driva hennes berättelse 

framåt, vilket sker i mötena mellan människa och väsen. Genom att tillskriva sina väsen en ny 

funktion skapar Yamazaki något nytt som inte "är", men "verkar" vara samma övernaturliga 

väsen som i folksagan. För det tredje har hon genom den här förändringen förnyat olika 

folkloristiska motiv. Således anser jag att serien endast anspelar på motiv från folklore. För 

det fjärde använder Yamazaki motiv från olika folksagor för att göra uttryck för sin egna idé 

kring vad folklore är. Således gör hon inte uttryck för "folklore" i sin renaste form, utan 

istället framställer hon en berättelse som kan ses som hennes egen representation av folklore. 

Serien är alltså i sig endast en folkloresk representation. 
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Jag anser avslutningsvis att dessa punkter tillsammans kan bilda ett slags "samspel" med 

varandra för att skapa en folkloresk produkt som befinner sig tillräckligt nära folklore för att 

det ska kunna uppfattas som det. Samtidigt är det också något eget som inte är samma som 

folklore utan som enbart gör en representation av folklore som bygger på författares egna 

idéer och föreställningar.    

Jag anser att mina resonemang visar på "det folkloreskas" komplexitet, och att det inte är helt 

enkelt att skilja mellan vad som är folkloreskt, folksagor och folklore. Konceptet är dock i sin 

nuvarande form användbart för att sudda ut gränserna mellan populärkultur och folklore. Jag 

hoppas därför att mina resonemang kan bidra till nya synvinklar kring hur konceptet kan 

användas för att skilja åt dessa begrepp, och visa på vad som gör att något till slut uppfattas 

som folkloreskt.   

7: Didaktiskt avsnitt 

Slutligen ska jag nu diskutera manga i skolan, vad som legitimerar dess användande som 

analysobjekt och läromedel, samt hur manga skulle kunna användas i gymnasieskolan. 

7.1: Kursplanen 

I gymnasieskolans kursplan för ämnet svenska står det att undervisningen ska syfta till 

följande punkter: 

Undervisningen ska ... leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 

och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv. 

 

[...] stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras 

personliga utveckling 

 

[...] ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få 

sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. 

(Skolverket 2011, s.160)  

Vidare ska också undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla; "Kunskaper om 

genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur [...], och andra medier" 

(Skolverket 2011, s.161) samt "förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur 

från olika tider och kulturer [...] samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa" 

(Skolverket 2011, s.161). 
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7.2: Diskussion 

Utdragen från Skolverket ovan anser jag ge legitimitet till manga som läromedel i skolan. 

Nedan ska jag genom diskussion ge exempel på hur manga kan införlivas, och återkoppla till 

utdragen ovan samt uppsatsens tidigare delar. 

Mangas status som tecknad serie eller grafisk novell placerar den i något som jag anser ligga 

mellan skönlitteratur och övrig media. Mangans cinematiska framställningsform kan definitivt 

diskuteras och införlivas i ett klassrum. För det första ger det elever möjlighet att studera 

mangans berättartekniska- och stilistiska drag. Det skulle också vara intressant att låta elever 

jämföra mangans framställningsteknik med filmers framställningsteknik för att ge djupare 

förståelse för båda dessa medium. För det andra tror jag också att det kan vara intressant för 

elever att reflektera över mangans framställningsform för att sedan producera något eget. 

Schwartz och Rubinstein-Ávila diskuterar ett sådant arbetssätt, och ger exempel på hur elever 

kan läsa en grafisk novell, diskutera novellens berättartekniker, och sedan experimentera med 

teknikerna i skriven form (2006, 46-47). För det tredje finns det också möjlighet diskutera 

mediet i sig, och således också diskutera övrig japansk visuell kultur, som exempelvis anime. 

Eleverna kan genom både manga och anime få en bild av den japanska kulturen, och dess 

livsvillkor och föreställningsvärldar, samt bidra till nya perspektiv kring elevernas egna 

föreställningsvärldar  

Jag bygger vidare på föregående resonemang och föreslår att läsning av manga kan öppna 

diskussioner kring andra kulturers livsvillkor, tankar, erfarenheter och föreställningsvärldar. 

Självbiografiska Barefoot Gen är ett exempel på en sådan manga. Den skildrar Japan efter 

andra världskriget, och på grund av dess självbiografiska status anser jag att den mycket väl 

kan öppna upp för nya perspektiv hos elever. Jag anser att den kan liknas vid många andra 

självbiografiska verk kring andra världskriget, exempelvis Anne Franks Dagbok. Barefoot 

Gen ger en insyn i andra världskrigets Japan, ett ämne som kanske inte får lika mycket 

utrymme som andra världskrigets Europa.  

Jag tror också att karaktärsanalyser kan öppna upp perspektiv kring livsvillkor. Chises historia 

innehåller många tunga och relaterbara ämnen. Sådana ämnen kan mycket väl öppna upp ett 

antal diskussioner kring livsvillkor, tankar och erfarenheter.  

Genrediskussioner är givetvis också möjliga, och jag tror också att det finns möjlighet att 

knyta an sådana diskussioner till elevernas egna erfarenheter och intressen.  
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Jag tror att The Ancient Magus' Bride kan diskuteras kring genretermer som fantasy, saga 

eller äventyr. Elever kan knyta an till tidigare erfarenheter och diskutera typiska drag kring 

fantasy- och äventyrsberättelser samt sagor.  

Schwartz och Rubinstein-Ávila diskuterar som sagt mangans användningsområde i skolan, 

och menar på att manga mycket väl kan användas för att utveckla elevers skrivförmåga. De 

diskuterar även att manga kan utveckla elevernas analytiska och kritiska läsförmåga. De 

exemplifierar hur elever genom läsning kan studera hur vissa mangaserier framkallar och 

framställer vissa synsätt (2006, s.46-47). Föregående exempel visar enligt mig hur manga kan 

användas för att utveckla elevers läsförmåga samtidigt som man återigen knyter an till 

föreställningsvärldar och tankar.  

Allen och Ingelsrud skriver också att läsning av manga kan utveckla ungdomars läsförmåga. 

De anser dock inte att manga bör användas av lärare som ett läromedel i skolan, eftersom 

ungdomarna i undersökningen redan läser det till stor del hemmavid. Jag håller inte med dem 

av en anledning. Undersökningen var riktad till japanska ungdomar och i Japan är manga 

betydligt mer utbrett och erkänt än i övriga världen. Västerländska ungdomar kanske därför 

inte läser manga i samma utsträckning, och således är det möjligt att införliva manga i ett 

klassrum, med syftet att introducera ungdomar till en ny form av läsning. Jag tror dessutom att 

manga kan funktionera som en slags inkörsport för ungdomar som läser allt för sällan. Det 

finns tusentals mangaserier, och därför tror jag att de finns något som passar alla. Dessutom 

kan mangans framställningssätt tilltala ungdomar som föredrar film framför böcker.  

Sammanfattningsvis kan manga användas på flera sätt som liknar det sätt som skönlitteratur 

används i skolan. Manga kan utveckla elevers skriv- och läsförmåga, och dessutom öppnar det 

upp för många relevanta diskussioner i ett klassrum, exempelvis kring genrefrågor, 

framställningssätt och livsvillkor. Slutligen kan manga funktionera som en inkörsport för 

ungdomar som inte läser så mycket. 
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Bilaga 1 - Ordlistor 
Japansk ordlista 

Anime - Japanska animerade serier 

Gekiga - Ett ord som används istället för manga i Japan. Kan relateras till engelskans graphic 

novel 

Josei - Manga för vuxna kvinnor 

Kommikusu - Ett mer sofistikerat ord för manga i Japan. Används ofta inom själva industrin  

Manga - Japanska tecknade serier 

Mangaka - Japanska serietecknare 

Otaku - Ett ord som kan betyda "hardcore fan" eller entusiast. En person som identifierar sig 

som ett stort fan av manga och anime 

Seinen - Bokstavligen "ung vuxen". Seinen är manga för unga vuxna män 

Shōjo - Flicka eller tjej 

Shōjo Manga - Manga för unga flickor 

Shōnen - Pojke eller kille 

Shōnen Manga - Manga för unga pojkar 

Tankōbon - Manga i pocketform. Syftar på enskilda volymer av en viss mangaserie. En 

tankōbon innehåller flera kapitel av en mangaserie  

Engelsk ordlista 

Bricolage - En konstruktion av det som finns tillgängligt vid en viss tidpunkt 

OVA - Står för original video animation och är en publiceringsform av anime. De är skapta 

för att släppas i hemvideoformat utan att ha visats tidigare  

Irländsk ordlista 

Gealach - Månen eller månsken 

Grian - Solen. På keltiska kan det också betyda solens värme 
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Bilaga 2 - Bestiarium 
Banshee - Kvinnlig dödsande från irländsk folktro. Den jämrar sig över familjers döda. En 

stor grupp av dem sägs förebåda död. 

Brownie - Ett (oftast) manligt väsen som utför hushållssysslor och tar hand om den familj som 

bor i det hus den själv bor i. 

 Boggart - En busaktig brownie vars vanor liknar en poltergeists.  

 Maggy Moloch - En kvinnlig och rättfärdig brownie. Hade som vana att strejka om 

hon fann familjen i huset lata.   

 The Border Brownie - Den mest vanliga brownien. Uppskattar en skål med grädde 

eller en kaka som tack. 

 The Brownie of Cranshaws - Ett exempel på en förolämpad brownie. Han tog hand om 

byns majstillväxt. Invånarna i byn uppskattade honom inte tillräckligt och han valde 

då att strejka. Det ledde till att han förstörde majsfälten och lämnade byn för alltid. 

 Ùruisg - En skrovlig brownie som beskrivs som hälften man, hälften get. Den är 

mycket uppskattad hos familjer eftersom den alltid gör sitt arbete. 

Fae - Det tidiga namnet på fairies. Sägs härstamma från legender kring Morgan Le Fay. 

Fairy - Kan ha två betydelser. Antingen kan en fairy vara en säregen art av övernaturliga 

väsen, eller så kan begreppet inbegripa alla former av övernaturliga väsen från brittisk och 

irländsk folktro. 

Fairy Dogs - Hundar som generellt är domesticerade till fairies. Kan antingen tjäna som 

vakthundar eller jakthundar.  

 Church Grim - Ett hundspöke som vaktar kyrkogården mot det onda. Brukar generellt 

ses som ett dåligt tecken, och något som förebådar död. 

 Cù síth - En fairy dog från det skottska höglandet. Den är stor och lurvig och brukar 

tjäna som både vakthund och jakthund åt människor. 

 Cwn Annwfn - Helveteshundar från Wales. Deras skall låter som klagosånger. Skallet 

förebådar död.  

 Ki Du - En svart hund från bretonsk tradition. Den sades följa med de döda till andra 

sidan, och se till att de återföds på rätt sätt. 

 Kyrkogrimmen - Den nordiska varianten av en Church Grim. Brukar ses som ett lamm 

eller ett får. 

 The Devils' Dandy Dogs - Djävulens egna flock med jakthundar. Mycket lik Cwn 

Annwfn, men den största skillnaden är att de här hundarna bringar förstörelse.  

Fairy King - Namnet på kungen av fairies. 

 Finvarra - En fairy king som har ett amoröst intresse i vanliga döda. Han brukar ofta 

ställa till med fest, till vilka han rider in på en vit häst. Han är också kung över döden, 

och en legend berättar om en man som befann sig på en av hans fester. Mannen 

upplevde att både Finvarra, Oonagh och festens gäster såg ut som människor som han 

en gång hade känt, men som nu var döda. 

 Gwydion ab Don - Kungen av Tylwyth Teg. 

 Oberon - Först nämnd som fairy king i Huon of Bordeux, i vilken han var mycket 

godhjärtad. Annars mer känd som Shakespeares fairy king i En midsommarnattsdröm. 

Fairy Princess - Namnet på prinsessan av fairies. 
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 Niamh - Prinsessan av fairies i landet Tír Na Nog. I legenden om Oisin ansågs hon 

vara den vackraste kvinnan i världen. Hon inledde ett kärleksförhållande med Oisin, 

och tillsammans bodde de ett antal månader i Tír Na Nog. 

Fairy Queen - Namnet på drottningen av fairies. 

 Gwenhidw - Drottningen av Tylwyth Teg. 

 Mab - Först känd som en fairy queen genom dikter från både 1500- tal och 1600-tal. 

Shakespeare gav en fairy queen namnet i Romeo och Julia.   

 Oonagh - Finvarras fru och drottning. Känd som den vackraste kvinnan i världen. 

 Titania - Shakespeare gav sin fairy queen namnet i "En midsommarnattsdröm".  

Familiar - Skyddsandar från brittisk folktro. De sades vara djävulens egna undersåtar, och på 

djävulens order skrev de kontrakt med häxor och trollkarlar. De hjälpte sedan dessa med att 

bruka svart magi. De tar ofta formen av vanliga smådjur. 

Faun - Härstammar från romersk mytologi. En getman med en överkropp som en man och 

ben som en get. 

Hobgoblin - Kan antingen syfta på en stygg ande av ett troll, eller en typ av brownie. De är 

godhjärtade men sluga. De är förtjusta i praktiska skämt.   

Otherworld - En värld som existerar utanför människans sinnen. De brukar ofta beskrivas som 

ljuvliga. Dödliga kan bara tillträda dessa världar genom att bli inbjudna av en av världens 

invånare, vilket ofta är en fairy. Tír Na Nog är den mest kända inom keltisk mytologi.  

Pixi-led - Termen används för att beskriva hur fairies ofta handlar för att vilseleda människor 

på olika sätt. Det kan både vara fysiskt, d.v.s. människor leds bort någonstans, eller mentalt, 

d.v.s. manipulering av tankar eller känslor. 

Poltergeist - Ett spöke eller väsen som man tror är ansvarig för oförklarliga störningar av 

fysisk sort, exempelvis knackningar, höga ljud eller förflyttning av olika ting. De är också 

benägna att bruka olika former av våld. 

Satyr - Härstammar från grekisk mytologi och menar på samma sak som faun. 

Silky - Ett namn på kvinnliga brownies. 

 The Silky of the Denton Hall - Var en mycket omtyckt silky som bodde på Denton 

Hall och tog väl hand om både huset och människorna som bodde där. Efter att 

människorna i huset hade dött, och en annan man tog över började hon strejka. 

Mannen tyckte inte om fairies, och därför blev hon en boggart som bedrev 

poltergeistaktivitet istället.   

Spriggan - Brukar oftast ses som en livvakt åt fairies. De är fruktansvärt groteska varelser, 

och kan variera i storlek. De kan bringa sjukdomar och skada, men är generellt inte farliga.  

Tír Na Nog - "Land of Youth". Inom irländsk mytologi är det den mest omtalade 

"otherworld". Landet är hem åt massvis av fairyarter, exempelvis Tuatha Dé Danann.   

Tuatha Dé Danann - Var namnet på ett halvgudomligt fairy-folk som efter ett krig gjorde sig 

hemmastadda i Tir Na Nog. 

Tylwyth Teg - Det mest använda namnet för en walesisk art av fairies. De är generellt 

godhjärtade. 
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