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I:I Syfte och frågeställning 
Syftemålet med följande uppsats är att titta närmare på Jeanne d´Arc och hennes fasta genom 
att studera de rättegångsprotokoll som nedskrevs 1431 och 1455. Jeanne d´Arc beläggs ofta 
med sjukdomen helig anorexi som medel för sina uppenbarelser. Detta fängslar såväl dagens 
forskare såväl som hennes tidigare belackare, de klerker som anklagade henne för kätteri 
under den rättegång hon genomgick innan hennes död på bålet. Intresset för frågan dök upp 
efter att jag studerat Caroline Walker Bynums bok Holy feast and holy fast som behandlar just 
hur medeltida kvinnor såg på fastan och dess omvärld. Min hypotes är att Jeanne d´Arc inte 
led av anorexi utan att detta snarare tillhör en hjältemyt och en hagiografisk myt där hon 
placeras i samma fack som flera andra samtida helgon. Min frågeställning är som följer: 
 

• Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne d´Arc skulle ha varit 
anorektiker eller att hon på annat sätt hade anormala matrutiner? 

 
• Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne använder sin fasta för att 

framkalla sina visioner? 
 
• Varför koncentreras flera av frågorna kring rättgången kring hennes fasta? 

 
I:II Material 
 
Källor: 
1. Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 
2. Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 
 
Jeannes två dokument som jag använder mig av är två olika rättegångsprotokoll. Det ena från 
hennes process 1431 och det andra från hennes rehabiliteringsprocess 1452, skapade även de 
under helt olika premisser vilket gör de komplicerade att använda. Båda källor jag använder 
mig av är svenska översättningar från latin av Erik Sandblad 
 
Processen mot Jeanne var uppdelad i tre olika faser. Först en förberedelse, procés d´office, vi 
kan kalla de ”instruktioner” till undersökningen, 9 januari-26 mars 1431, sedan kom den 
egentliga rättegången som avslutas med Jeannes avsvärjelse, och så sedan den tredje och sista 
delen, den korta processen kallad ”återfallet” 28-29 maj. Den 21 januari inleds så rättegången 
mot Jeanne och hon förs in i en sal i staden Rouen och väl där informeras hon om att hon 
tillfångatagits i Biskop Cauchons biskopsdöme och han meddelar vidare att han ska leda 
rättegången emot henne angående trosfrågan. 
 
Vad gäller skrifterna och original så finns det två olika kopior av rättegången varav de är 
något sånär lika. Man kallar dem Urféusmanuskriptet och Orléansmanuskriptet varav, det är 
Orléansmanuskriptet det flesta vänder sig till för mest autensitet. Översättningen av Erik 
Sandblad innehåller dock några excerpter från Urféusmanuskriptet då vissa passager saknas i 
Orléansmanuskriptet. Problemet med de två processerna är att rättegången 1431 är tendensiös 
så till vida att den är ställd av fienden och fientligt inställda präster och där det utelämnats 
svar som varit till Jeannes fördel. Inga vittnesmål ställs heller till svars under undersökningen 
Vad gäller rehabiliteringsprocessen 1452 så är det samma problem här fast åt andra hållet. 
Denna rättegång är initierad av kungen för att återupprätta Jeannes namn så att kungen kan 
rentvå sitt eget. Han vill ju inte att hans kungakrona ska vara i hans ägo på grund av en 
kätterska, och i rättegången framträder endast vittnen som talar till Jeannes fördel. 
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I:III Metod 
 
Min metod blir en källstudie där jag ställer de två rättegångsprotokollen mot mina frågor för 
att se om dem svarar på dessa. Genom konstruktiv och forskande källkritik hoppas jag kunna 
komma Jeanne d´Arc närmare och vidare göra ett lättöversiktligt dokument över hennes 
förhållande till fasta. En person med anorexi eller anormala matrutiner utmärker sig på ett 
eller annat sätt och genom att studera dessa källor bör dessa rutiner anmärkas om desamma är 
utöver det ordinära. I de flesta hagiografier som finns över våra helgon så nämns ofta in i 
detalj hur detta helgon för sig, beter sig och fungerar socialt. Dessvärre finns ingen hagiografi 
över Jeanne i denna bemärkelse och det är under rättegången vi har de enda egentliga och 
samtida observationer som finns av henne. Detta bör således även framkomma i Jeanne 
rättegångsprotokoll eftersom här under hård bevakning studeras både kroppsligt och andligt. 
 
I:IV Disposition 
 

• Tidigare forskning presenterar forskarna Rudolh Bell och Caroline Walker Bynums 
böcker och teorier inom ämnet. Även religionspsykologen David M. Wulffs forskning 
finns representerad här. 

 
• Bakgrunden presenterar Jeanne d´Arcs person. Även om Jeanne d´Arc är en välkänd 

historisk person så finns vissa saker som jag tar upp för att tydligare förklara min 
uppsats och dess ämnesval. 

 
• Undersökning består av just analys av de två rättegångsprotokoll som jag använt mig 

av och här lyfter jag ut vittnesmål för att visa vad som sägs i dem och vidare hur Bells, 
Bynums och Wullfs forskning svarar mot desamma. Undersökningen avslutas med en 
analys där jag sammanställer mina resultat av undersökningen. 

 
• I Sammanfattningen presenterar jag mina resultat, såväl som min uppsats i korthet 

och dess frågeställningar, besvarade. 
 
II:I Tidigare forskning 
 
Forskningen om Jeanne har även infattat psykologisk forskning och man försöker hos henne 
hitta sjukdomssymptom som kan förklarar hennes uppenbarelser. Efter Jeanne d´Arc finns 
inga reliker alls kvar eftersom hennes kropp brändes för att sedan kastas i Seine. Just därför 
har spekulationer kring hennes psykiska tillstånd på inget sätt kunnat påvisas men psykologer 
har i alla fall försökt analysera de hennes psykiska värld. Forskare har tittat på hennes 
matrutiner och ansett att hon fastat för mycket och därav fått sina uppenbarelser. 
 
Detta fenomen nämner psykologen David M. Wulff också i sin bok Religionspsykologi.1 Han 
talar inte om just Jeanne i synnerhet utan om psykologiska tillstånd i allmänhet. Jeanne 
tillskrivits sjukdomar som självsvält och forskare har ansett henne vara hysterisk och en sjuk 
person men vare sig Jeanne led av sjukdom eller inte, så är intresset att härleda hennes 
visioner till sjukdom, stort. 
 
De två forskare som i synnerhet har studerat helgon och deras matvanor respektive fasta är 
Caroline Walker Bynum och Rudolph Bell. Området är relativt outforskat inte minst på grund 
                                                           
1 Wulff, David M., Religionspsykologi, s. 102-103 
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av bristen av källor och just dessa två omnämns som mest bevandrade i området. Varken Bell 
eller Bynum talar om just Jeanne d´Arc men hon nämns perifert och i sin bok Holy fast and 
holy fest tar sig Bynum an en smal och väldigt specifik historia. Det ämne hon utreder är hur 
mat, intag av mat och förberedelse av mat nyttjades av kvinnor under medeltiden och då i 
synnerhet kvinnor inom klosterväsende eller med annan religiös anknytning. Hon diskuterar 
hur matvanor påverkade uppenbarelser och religiös hänryckning som sådan men även hur 
detta på verkar individ och omgivning. Ämnet är inte alls utstuderat jämfört med männens 
motsvarighet på samma område och även om denna mikrohistoria ter sig smal är den inte än 
mindre intressant utan tvärtom. Bynum verkar istället belysa en punkt där vi ser en bortglömd 
del av kvinnohistoria som inte bara är intressant utan kanske viktig. 
 
Bynum belyser kvinnans väsentlighet inom medeltiden eftersom kvinnan ansvarar för maten.2 
Vad Bynum belyser är således följande ämne. När kristendomen stabiliserats som religion har 
vi sett hur klosterrörelserna reformerats och utvecklats och snart har även kvinnor en plats 
inom klosterväsendet. Under högmedeltiden ser vi en markant ökning av kvinnlig 
hänryckning inom klosterväsendet. Det som avslöjar kvinnornas sak är de präster som varit 
biktningspräster för de kvinnor ifråga som varit i rörelse. Det är ofta i deras Vitae (samlade 
skrifter) vi kan läsa hur dessa kvinnor levt och på vilket sätt de presenterats sig. 
Genomgående för Bynums frågeställning är hur mat och matvanor påverkat kvinnors religiösa 
känslor. I huvudsak är det den form av självsvält och kroppspäkning som kallas fasta som är 
central för de kvinnor Bynum undersöker. Centralt är också hur denna kroppspäkning utförs 
och av vilken anledning. Viktigt är att Bynum påpekar att förhållandet till Jesus, Maria och 
således Gud är i stort sätt helt olika för män och kvinnor under den period som undersöks.3 
Bynum pekar ut stora skillnader i förhållandet till just Jesus där kvinnor har ett oerhört starkt 
band till passionen och Jesus lidande som ligger till grund för den kroppspäkning som utförs. 
Där den hängivelse som männen i ett kloster visar sin herre tar sig ut genom skrift och bön ser 
vi att i kvinnors fall är det i form av extrem fasta och andra extrema fenomen. Under 
medeltiden syns en populär strömning att återkoppla religiösa fenomen till mat ofta genom 
diktning och liknelser. Detta är en återkommande företeelse och exempel kan ses i Maria 
utfodring av Jesus barnet där man ansåg att mjölk var blod som gav liv. Man talar ofta om 
mjöl, honung, vin och bröd. Just detta vin och bröd som vi ser i transubstantiationen blir 
viktig för många av helgonen och just detta bröd och vin, kropp och blod diskuteras av 
Bynum där hon förtydligar att kvinnor anskaffar ett speciellt förhållande till just nattvarden. 
Många är de historier som hon återkommer till där det omtalas om fastor som pågått i åratal 
och där den enda fasta födan är just vin och bröd vid nattvarden och då i oerhört små 
mängder.4

 
Vidare berättas om hänryckning där kvinnor inte alls överhuvudtaget haft normala 
kroppsfunktioner och många av historierna är inte bara osannolika utan också makabra. Här 
finns beskrivningar av kvinnor som inte åt annat än nattvard,5 vissa inte ens det då smärta i 
halsen gör det omöjligt att svälja. Här finns även förklaringar om hur kvinnor om ofta vårdade 
sjuka och spetälska kunde suga ur varet ur så och varbölder med kommentarer om att det 
smakade som ljuvaste mjölk och honung.6 Vid ett tillfälle omtalas en kvinna som slickar 
smuts och smulor från marken och en annan rengör disken. Här tycks mig dock synas något 
annat än hänryckning och istället ren hunger som gör att kvinnorna äter vad som helst. Jag 

                                                           
2 Bynum, Caroline Walker, Holy feast and holy fast, s. 220-221 
3 Bynum, Holy feast and holy fast, s. 15-16 
4 Bynum, Holy feast and holy fast 49-50 
5 Bynum, Holy feast and holy fast 91 
6 Bynum, Holy feast and holy fast s. 172 
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saknar Heliga Birgitta i hennes undersökning även om hon nämns. Vidare är det dock 
intressant att veta i vilken utsträckning denna självsvält förekom. Hur många procent av 
helgonen levde i detta mönster. Har Bynum bara letat upp de intressant eller är det mer eller 
mindre genomgående för alla kvinnor. 
 
Rudolph Bell är en annan forskare som skrivit en exceptionell bok inom samma område som 
Bynum. Boken heter Holy Anorexia och är ännu smalare än Bynums och talar om en möjlig 
anorexi som dessa helgon kan ha drabbats av. Denna anorexi kallas idag ”Helig Anorexi”. 
Bells bok handlar om helgon som med hjälp av dokument diagnostiseras i efterhand genom 
rekonstruktion med sjukdomen helig anorexi. Detta att påstå att Jeanne d´Arc hade anorexi är 
visserligen inte Bells påhitt utan en äldre föreställning som även Bynum nämner.7 Däremot 
menar han i sin inledning att han har en teori om att Jeanne hade just denna anorexi även om 
han själv inte forskat på detsamma. Något han däremot uppmanar i sin inledning.8 Boken 
handlar således om helgon och personer som diagnostiserats med anorexi. Bell avgränsar sin 
forskning till Italien för att kunna göra ett övergripande arbete med liknande uppfattningar 
och intern koherens. Boken behandlar i huvudsak just denna forskning men berör ändå 
modern forskning angående anorexia och dess sjukdomsbild. Detta är också något Bell inleder 
med i sitt första kapitel. Bells inledning är således sjukdomsbilden och han förklarar just att 
detta fenomen som är i allra högsta grad ett problem idag var det även under medeltiden även 
om man då inte på samma sätt kunde avläsa kroppsfenomen och sammankoppla sjukdomsbild 
med orsak och verkan. Anorexia betyder avsaknad av aptit enligt det grekiska ordet an och 
ordet orexis. Bells förklarar att vi säkert alla känt av sjukdomen just som avsaknad av aptit när 
något i vår närhet oroar eller på annat sätt gör att vi inte fungerar normalt. Tydligt är att Bell 
förklarar detta med den livsuppehållande funktionen av aptit som i sin tur orsakas 
hyphothalamus som styr vårt liv utan att vi lägger oss i. Denna driver ju även sexlust och 
smärta. Anorexia Nervosa är den anorexi som huvudsakligen behandlas även om bulimin 
kommer att uppvisas av några av helgonen. Nervosan kommer av en personlig störning. Detta 
kan vara ett dödsfall, en depression eller annan åkomma. 
 
Bell har en rad olika kriterier: 

1. Vanligt under 25 års ålder 
2. Avsaknad av aptit och minst 25% förlorad kroppsvikt 
3. En oroväckande attityd gentemot mat och intagandet T ex fetma 
4. Ingen annan sjukdom i samband med viktförlorandet 
5. När andra psykosomatiska sjukdomar är uteslutna. 
6.  
7. minst två av följande: 

a) amenorrhea 
b) skört hår 
c) låg puls 
d) perioder av överaktivitet 
e) bulimi 
f) kräkningar9 

 
Helgonen som omnämns är flera och att vi idag vet vad dessa helgon kända och sa vet vi 
genom deras helgonlegender som finns bevarade. Ofta hade även dessa kvinnor/nunnor en 
biktfader som dokumenterade och var föremål för berättande om sina upplevelser. Många av 

                                                           
7 Bynum, Holy feast and holy fast s. 27 
8 Bell, Rudolph, Holy Anorexia, s. Xii 
9 Bell, Holy Anorexia, s. 2-3 

 6



helgonen som utreds har blivit vida kända inom den religiösa världen, både på grund av sin 
oerhörda tro men även sitt agerande och sina uttalanden. Holy Anorexia visar en mängd olika 
sätt som dessa kvinnor ”nyttjar” eller ”drabbas” av. Det är flera horribla historier, alltifrån hur 
de äter det mest oätbara till hur de flagelerar sig själv i timtals. För oss kan detta verka som 
galenskap men troligtvis uppfattades det inte likadant då. 
 
Ett omnämnt helgon led av Anorexia men denna var inte helt självvald. Hon fick smärta i 
halsen varje gång hon svalde en munsbit och om hon fick ned densamma så kräktes hon 
genast upp den. Vidare ser vi att denna kroppsspäkning inte var för att må dåligt utan är ett 
sätt att ta kontroll över det man inte kan kontrollera och även ett sätt att komma Kristus 
närmare då detta är Imitatio Cristi. Imitatio Cristi blir oerhört populärt under medeltiden och 
flera olika är sätten att genomföra detta. Fasta är ett vanligt sätt, men även att vara utfattig, 
sova hårt på golv (vilket många av dem gör) såväl som flagelering med olika sorters piskor 
och föremål.10 Allt för att få kontroll över kroppen. Vad som vidare även är ett sätt att 
kontrollera sina känslor och impulser, är olika försök att äta sådant som inte ska ätas såsom 
löss eller var från sår. Detta blir en inte helt ovanlig företeelse bland våra helgon och Bell 
beskriver ett helgon som äter var från bröstet på en cancersjuk kvinna. Just för att 
glömma/utstå smak och det obehagliga och därigenom vinna över sitt jag och vidare då bli 
icke egoistisk. Bell drar sedan upp olika exempel på orsak till anorexian och föreslår olika 
personliga händelser och orsaker som kan ligga till grund för sjukdomen. Detta är också en 
vital punkt i hans bok där det i slutet finns ett schema över helgonen och sedan hur deras 
förhållande varit till föräldrar med mera och här kan man avläsa procentuellt olika fenomen 
inom anorexian. Vidare i boken radar Bell upp helgon efter helgon med den ena åkomman 
värre än den andra. Alla med (enligt honom) sjukdomssymptom som passar in på anorexia. I 
kapitel 4 behandlar han på samma sätt förhållandet mor och dotter och hur detta påverkat 
olika anorektikers utgång av sjukdom. Här framkommer tydligt just de fakta om hur flickor 
som genomgår svåra perioder börjar fasta och flera av exemplen gäller flickor som blivit 
bortlovade för giftermål och i samband med detta så börjar de fasta.11 Historierna är således 
fascinerande, makabra och uppseendeväckande. Det är idag svårt att förstå hur dessa personer 
utsatte sig för sådan smärta och späkning. 
 
Vad som dock är gemensamt för de flesta av dessa kvinnor är just de symptom som drabbar 
dem såsom deprivation, hallucinationer, kroppsfunktioner som slutar fungera, till exempel 
utebliven menstruation och sexuell lust. Dessa är några av de saker som Jeanne d´Arc också 
beläggs med och därav tror man att hon led av anorexi. 
 
II:II Bakgrund- Fenomenet Jeanne d´Arc 
 
Hundraåriga kriget rasar i Frankrike. När Jeanne föds 1412 har kriget pågått i 75 år och 
förlusterna har varit stora på båda sidor av engelska kanalen även om kriget huvudsakligen 
pågår på fransk mark. Orsaken till kriget är inte bara en, utan en rad sådana och till råga på 
allt pågår även ett inbördes krig mellan burgunder (som stöder England) och Armagnacer 
(som stöder den franska kronan). Jeanne föds mitt i detta elände i byn Domremy som tillhör 
armagnacer medan omringande mark är burgundisk. Hon växer upp i en bondfamilj med far, 
mor och tre syskon.12 Hennes uppväxt ter sig enligt historien normal tills hon vid 13 års ålder 
plötsligt hör en röst som talar till henne i hennes fars trädgård. Först blir hon rädd men rösten 
övertygar henne sakta men säkert att den är god. Senare ska det visa sig att rösten (eller 

                                                           
10 Bell, Holy Anorexia, s. 43 
11 Bell, Holy Anorexia, s. 88 
12 Pernoud, Reginé, Clin, Marie-Veronique, Joan of Arc, Her story, s. 221 
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rösterna) tillhör Ärkeängeln Sankt Mikael som senare också flankeras av helgonen Heliga 
Katarina och Heliga Margareta.13 Först råder rösten henne att vara en god flicka och att hon 
ska gå i kyrkan ofta men medan åren går blir den mer och mer bestämd att hon är utvald att 
rädda Frankrike ur engelsmännens händer som stramas åt mer och mer. Hon svarar att hon 
inget vet om krig och dess bedrifter men slutligen vid 17 års ålder beger hon sig från byn för 
att leta upp någon som kan ta henne till kungen och som kan hjälpa henne övertyga 
densamme om hennes mission. I staden Vaucouleurs träffar hon hertigen Baudricault som två 
gånger avfärdar hennes uppdrag som humbug men tredje gången hon möter honom ändrar han 
åsikt. Han går så långt att han inte bara bestämmer sig för att tro henne utan han skickar med 
tre riddare vid hennes sida samt utrustar henne för resan. Två veckor senare anländer slutligen 
Jeanne d´Arc det franska hovet där hon mottas av Karl VII. Han tvekar dock på hennes 
historia och ställer henne inför en två veckors lång prövning där hennes uppenbarelser 
granskas. Vid denna utfrågning möter vi hennes röster för första gången och klerkerna 
granskar den unga kvinnan innan de godkänner hennes mission. Jeanne d´Arc skickas nu med 
trupper och en här till Orleans som är belägrad av engelsmännen och snart har fransmännen 
krigslycka vänt till fördel och kungen och så snart Jeanne d´Arc fört Karl VII till sin egentliga 
kröning är hennes mission uppfylld. Även om krigslyckan vänt för frankerna så tillfångatas 
Jeanne d´Arc trots allt vid en skärmytsling på burgundisk mark knappt ett år senare och hon 
hamnar i engelsmännens händer, där hon återigen ställs inför en domstol.14 Men denna gång 
är domstolen inte lika vänligt sinnad och hon åtalas för häxeri av engelsmännen och utgången 
av rättegången där hennes uppenbarelser än en gång ställs på prov, slutar med att hon finnes 
skyldig till häxeri, blasfemi och 31 maj 1431 tänds bålet på torget i Rouen efter att kyrkan 
utlämnat henne till de världsliga makterna.15

 
III:I Undersökning 
 
Rättegången 1431 
Jag inleder med att undersöka dokumenten i kronologisk ordning och därmed är det 
rättegångsprotokollet från 1431 som jag granskar först. Det är den 22 februari 1430 och den 
andra dagen som klerkerna är samlade kring Jeanne d´Arc. Efter att klerkerna gått igenom 
några formaliteter vad gäller deltagandet av rättegången berörs snart Jeanne d´Arc ”röster” 
eller de uppenbarelser som hon erfarit. Hon vittnar själv: 
 

Och sade att sedan hon var tretton år hade hon haft uppenbarelser från Herren 
genom en röst, som undervisade hur hon skulle skicka sig. Första gången blev 
hon mycket rädd. Rösten hade hörts på dagen, det var då sommartid, när hon 
var i sin faders trädgård.16

 
Det är ju just dessa uppenbarelser och röster som klerkerna finner intressanta för sin rättegång 
och det är kring dessa dem kretsar med sina frågor. Snart berörs ytterligare något som 
klerkerna kommer att dröja vid rättegången igenom. Jeanne fortsätter: 
 

Hon hade fastat den dagen. Rösten kom från höger sida, mot kyrkan. Rösten 
hörs inte utan att det samtidigt är ett sken, som alltid är samma håll som 
rösten.17

                                                           
13 Sandblad, Erik, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 15-16 
14 Pernoud, Clin, Joan of Arc, Her story, s. 97 
15 Pernoud, Clin, Joan of Arc, Her story, s. 125 
16 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 15-16 
17 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 15-16 
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Här berättar Jeanne själv att hon fastat den dagen. Två dagar senare fortsätter förhöret. 
Återigen är det intagandet av dryck eller vätska som intresserar. Det är mäster Jean Beaupère 
som frågar henne efter vilket klockslag hon ej druckit eller ätit. 
Svar: sedan i går eftermiddag18

 
De vill vidare veta när hon senaste hört rösten och det då i samband med fastan och Jeanne 
svarar mycket riktigt att hon hört den både igår och idag. Hon hade under fredagen hört rösten 
morgon middag och kväll. Men hon hade inte ätit sedan fredag eftermiddag vilket då tyder på 
att hon ätit frukost eller något annat mål mat innan.19

 
Professor Wulff som är religionspsykolog berättar om just fastan som ett medel för 
uppenbarelser och detta omvittnar även Bynum som menar att det är även ibland förväntat att 
visioner uppstår.20 Vad som är intressant är om klerkerna har samma teori. Vi ska komma 
ihåg att detta är under senmedeltiden och helgon, fasta och visioner har då varit på modet 
under nästan 200 år. Så att det är en nyhet för klerkerna att fasta och vision hör ihop är nog 
inte troligt. Men för Jeanne d´Arc då? Är hon lika insatt i denna företeelse. Det är svårt att 
säga hur det ligger till med den saken. Vi ska komma ihåg att Jeanne är uppvuxen i en by på 
landet nära gränsen till dagens Tyskland där detta bruk förekom bland nunnor andra heliga 
kvinnor men hur vanligt var det att gemene man visste om det är svårt att svara på. Jeanne är 
vidare illitterat och inte skolad kyrkligt mer än att hon kan sina böner, Pater Noster och Ave 
Maria.21 Klerkerna är ju skolastiskt utbildade och denna nya företeelse med kvinnliga 
mystiker blir även en sak som granskas ingående. Bynum berättar ju att detta fenomen oftast 
är bevakat och kontrollerat av en biktpräst så vi kan säga att trots denna kvinnliga mysticism 
kring fasta och nattvard är klart kontrollerad av män i slutänden.22

 
Samma dag kommer ett annat vittnesmål som kretsar kring kost och även denna säger mycket 
men det är svårt att säga vad. 
 

Den gångna natten hade rösten sagt henne åtskilligt till kungens förmån, vilket 
hon skulle vilja att konungen fick veta samma natt. Rösten hade sagt att hon inte 
skulle dricka vin förrän till påsk, och att hon därigenom skulle få lättare att 
äta.23

 
Meningen är kryptisk. Hade Jeanne då svårt att äta? Kunde hon inte behålla maten? Det står 
inte mer i protokollet som kan avslöja några omständigheter kring detta. Tydligt är dock att 
det inte verkar vara hennes eget val att inte äta utan snarare något annat problem. Bell har ju 
vidare omtalat helgon som varken kunnat behålla maten nere eller helgon som kunnat svälja 
på grund av smärta i hals.24 Kanske får vi ett svar på hur det står till vid nästa tillfälle de 
träffar Jeanne. Den 27:e februari, efter 2:a söndagen i fastan berörs åter fastefrågan. Detta 
troligtvis på grund av att det är fastlagstid. 
 

                                                           
18 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431s. 18 
19 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431s. 18 
20 Wulff, Religionspsykologi, s. 103 
21 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431s. 14 
22 Bynum, Holy feast and holy fast, s. 27 
23 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 22 
24 Bynum, Holy feast and holy fast, s. 171 
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På uppdrag av hans vördighet till Beauvais började mäster Jean Beaupère 
förhöra Jeanne, och frågade henne hur hon mått sedan lördagen. (Den 24:e, 
förf. anm.) Hon svarade: Ni ser att jag mått så bra som jag har kunnat.25

 
Detta är troligtvis anknytningen till hur Jeanne inte kunnat äta ordentligt men vi får inte veta 
varför men det framgår att hon inte mått bra. 
 
Vidare: 
 

Tillfrågad om hon fastat alla dagar denna fastlag, svarade hon: Hör det till eder 
rättegång? På vilken Beaupère sade: Ja, i sanning. Det hör till rättegången. 
Svar: Ja, i sanning, jag har fastat hela tiden. Tillfrågad om hon hört rösten 
sedan lördagen svarade hon: Javisst, många gånger.26

 
Återigen är det fastan och rösterna som är kombinerade men här ska vi inte fresta oss själva 
att koppla dem samman alltför fort. Varför? Jo, Jeanne kan egentligen inte svara något annat 
på frågan om fastan. Fastetiden var oerhört viktig inom kyrkan och att bryta denna hade varit 
ett sätt att få Jeanne att erkänna brott mot kyrkans dogmer. Jeanne vill vara gudfruktig och 
erkänner således att hon har fastat. 
 
Både Bynum och Bell nämner nattvarden som en viktig del av helgonens metoder att 
framkalla sina visioner. Bynum nämner ju just oblaten med både Kristusavbild och kors som 
en gynnare. 3 mars berörs även denna fråga men här verkar det inte vara i intresse av 
uppenbarelser eftersom de endast frågar om hon mottagit biktens och altarets sakrament i de 
olika städerna när hon färdades genom landet. Jeanne svarar kort: 
Ja, några gånger.27

 
Detta är mer eller mindre det som berörs i denna fråga. 
 
Sedan dröjer det ända till den 14 mars innan något intressant inom fastefrågan uppdagas. Det 
som föranleder denna fråga är det hopp som Jeanne gjort från sitt fängelsetorn staden 
Beaurevoir. Innan hon flyttats till Rouen där nu rättegången pågår så kastar hon sig ut från 
fängelsetornet och slås medvetslös. Efter detta kan hon inte äta på tre dagar. Detta omvittnar 
hon själv: 

Vidare sade hon att, sedan hon hoppat, hade hon inte velat äta på två eller tre 
dagar. Likaså hade hon blivit så skadad genom sitt språng, att hon varken kunde 
äta eller dricka.28

 
Men hon tröstas av Heliga Katarina: 
Och då började hon återhämta sig och började äta. Och blev snart frisk.29

 
Detta vittnar således om att Jeanne både kan och vill äta och fastandet verkar inte höra till en 
regelbunden företeelse. 
 

                                                           
25Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 22 
26Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 22 
27 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 42 
28 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 42 
29 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 42 
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Rättegången fortskrider och det är huvudsakligen (som nämnts tidigare) just visionerna och 
frågan kring Jeanne d´Arcs begagnande av manskläder som är fokus. Snart är 
huvudförhandlingen över och man överlägger hur den ska fortsätta. Jeanne informeras om hur 
klerkerna har för avsikt att vägleda henne i den fortsatta rättegången och man förklarar för 
henne att hon inte är tillräckligt undervisad inom skrifter och andra högämnen och erbjuder 
henne någon att hjälpa henne i hennes vidare utfrågning men hon avböjer och säger att hon 
förlitar sig på herren.30 Sedan läses de sjuttio artiklarna som hon anklagas för och hon svarar 
på desamma. Förhöret fortsätter 30 mars men inte förrän den 18 april talas det om mat igen 
och denna gång är hon återigen inkapabel att äta. 
”Hon svarade på detta: Det synes mig, med hänsyn till den sjukdom som jag har, att jag är i 
stor dödsfara”31

 
Här har översättaren till svenska, Erik Sandblad gjort en not. Förmodligen svår 
matförgiftning, förorsakad av skämd fisk.32

 
Detta intygas även av Reginé Pernoud som skriver att en karp sänts till Jeanne av Biskop 
Cauchon som drivit rättegången. Om denna varit förgiftad eller dålig är omöjlig att svara på 
och ordkrig uppstår då Jeanne menar att hon blivit förgiftad och klerken D´estivet menar att 
Jeanne medvetet ätit rutten mat som hon hittat i sin cell.33 Faktum kvarstår dock att hon trots 
allt har ätit. 
 
Detta är dets sista som nämns angående fastefråga och mat i rättegångsprotokollet. Jeanne 
d´Arc fälls för kätteri emot den katolska tron på grund av att hon burit manskläder och 
uppträtt kätterskt eftersom hon inte vill underkasta sig kyrkan. Den 30 maj 1431 bränns 
Jeanne d´Arc på bålet på torget i staden Rouen. Det dröjer 24 år innan hennes fråga återigen 
blir aktuell och då i den rättegång som ska upprätta hennes namn. 
 
Innan vi går vidare finns ytterligare en aspekt att titta på. Detta är det som inte 
rättegångsprotokollet nämner alls, men som icke desto mindre gör det intressant. 
Just det faktum, att Jeanne i sin cell, skulle ha utövat någon överdriven fasta. Om så skulle 
vara fallet skulle detta då inte falla för intresse hos klerkerna? Om man tittar på både Bell och 
Bynum så omtalar de drivor av fakta om ur helgon, nunnor i sina kloster på olika sätt späker 
sina kroppar med tillhyggen eller genom onormal fasta. Vittnen är tagna av hur dessa fromma 
kvinnor begagnar fasta och Imitatio Cristi för att uppnå önskvärda tillstånd. Jag tror mig 
kunna se just fascinationen hos deras biktfäder som verkar imponerade av hur kvinnorna 
skickar sig. Vi ska komma ihåg att Jeanne var under ständig och hård bevakning i sin cell och 
hennes mat har burits fram åt henne. Om hon vägrat äta så borde fångvaktare eller de präster 
som hämtade henne om morgnarna omvittnat detta. Men inte ett spår av detta finns i 
protokollet förutom då Jeanne på grund av anormala omständigheter inte kan äta som vi sett. 
Vidare nämns inte något om Jeannes kroppsliga skick förutom att kroppsfunktionerna 
fungerar. Detta nämns emot slutet av rättegången. Jeanne ber sina vakter att lämna tillbaks 
hennes kläder så att hon kan göra sina naturliga behov vilket betyder att hennes kropp måste 
ha fungerat normalt.34 Vidare omnämns inget angående maten i fängelset eller hur hon ställer 
sig till den. Slutligen kan jag anta att hon fick mat för en fånge, snarare än en hertig, och detta 
troligtvis 1-2 gånger om dagen. Men om hon låtit bli att äta torde detta vara omnämnt. Å 

                                                           
30 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 58 
31 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431s. 69 
32 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431s. 69 
33 Pernoud, Clin, Joan of arc, Her story, s. 124-125 
34 Pernoud, Reginé, Joan of arc, By herself and her witnesses, s. 219 
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andra sidan tyder överdriven fasta på fromhet och detta var visserligen något man under 
rättegången försökte underhålla protokollen. Så om Jeanne fastat överdrivet hade detta 
möjligtvis inte uppdagats. Däremot outbildad inom teologiska tankegångar så skulle det 
förefalla egendomligt att hon skulle utföra Imitatio Cristi i den utsträckning som Bynums och 
Bells helgon gör. 
 
Det är inte mycket beskrivet i protokollen om hur Jeanne får sina uppenbarelser och visioner. 
Det beskrivs hur gestlaterna ser ut, och att de har en doft och Jeanne ser dem med sina egna 
ögon. Vid ett tillfälle nämns dock hur hon väcks av rösten en morgon. 
 

Tillfrågad vad hon gjorde föregående dag på morgonen, när hon hörde denna 
röst, svarade hon att hon sov och att rösten väckte henne. Tillfrågad om 
”rösten” väckte henne genom sitt tal eller genom att röra vid henne med 
armarna eller på annat sätt, svarade hon att hon väcktes av rösten utan att 
denna vidrörde henne.35

 
Ingen har någonsin sett Jeanne d´Arc i hänryckning eller när hon mottagit sina visioner. Detta 
är något som är vanligt hos andra kvinnor inom den mystika traditionen. Hos Heliga Birgitta 
finns flera exempel på hur hon mottagit sina uppenbarelser. Det är möjligtvis alltså ett 
extatiskt tillstånd som Birgitta hamnar i, i och med bön i hög utsträckning. Heliga Birgittas 
Uppenbarelser finns nedskrivna i fyra böcker och i en av dem återfinns Frågornas bok. Denna 
bok får Birgitta uppenbarad för sig och hennes page försöker väcka henne när hon fallit i 
trans. 
 

… och när hon nu nalkades nämnda slott, fattade hennes tjänare hästens tygel 
och begynte röra henne och liksom väcka upp henne ur denna hänryckning.36

 
I 91:a kapitlet i Bok VI av Himmelska uppenbarelser läser vi följande: 
När bruden var mycket försvagad till kropp och hjärna, på grund av för mycket fasta och 
vaka, och hennes själ på grund av denna vanmakt icke helt kunde förstå de ord, som hon 
hörde Kristus tala till henne, så tillade Kristus …37

 
Påverkar Jeanne då sin möjlighet till uppenbarelse själv? Enligt Professor Wulff så är denna 
teknik vanligt förekommande inom religionen. Wulff menar att det finns flera olika slags fasta 
som framkallar olika tillstånd och som påverkar kroppen och hjärnan fysiskt men varnar 
också för att spåra effekterna av fasta, är oerhört komplicerat. Wulff säger också vidare att det 
inte är vanligt att man avser att fasta för att framkalla en reaktion utan att reaktionen är en 
bieffekt av fastan. Ytterligare ett stycke passar intressant nog in i detta sammanhang. 
 

Oavsett orsak till fasta har individer otvetydigt iakttagit, att den givit effekter 
som vi skulle kalla subjektiva, sådana som livfulla drömmar eller visioner eller 
minskandet av sexuella begär. Därför blev fastan också ett medel för att söka 
profetiska uppenbarelser och en metod för andlig disciplin.38

 

                                                           
35 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431, s. 19 
36 Lundén, Tryggve Himmelska uppenbarelser, VI, s. 257 
37 Lundén, Himmelska uppenbarelser, VI: 91, s. 164 
38 Wulff, Religionspsykologi 1, s. 103 
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Rättegången 1455 
 
Pierre Cauchon som drivit den första rättegången är inte längre i livet 1455 men vid sidan om 
vänner till Jeanne och hennes släkt så ställs både riddare från hennes här och några av de 
klerker som drivit den tidigare rättegången till svars. Den nämnda rättegången är på order av 
konung Karl VII. 1453 har England drivits ur landet och det hundra åriga kriget är över med 
fransk vinst. Det krig som började 1437 och som gjort att Frankrike lidit stora förluster vänder 
i och med Jeanne d´Arcs upphävning av belägringen av Orléans. Efter denna incident vinner 
England inga större landsområden. Rättegången hålls i staden Rouen precis som den tidigare 
dito. 
 
Först ut att förhöras är Jeanne, änka efter Thiesselini från Vitelle, boende i Domremy (Jeanne 
d´Arcs födelseplats.) Hon lovordar i första hand föräldrarna som goda katoliker, välfrejdade 
och om hur Jeanne d´Arc blivit döpt i dopfunten i sockenkyrkan Beatus Remigius i Domremy. 
Vidare berättar hon om Jeanne: 
 

… var en god dotter, levde hedervärt och fromt såsom en klok dotter; hon gick 
villigt i kyrkan. Hon fruktade Gud. Hon gick åtskilliga gånger till Vår Frus 
kyrka i Bermont med några flickor för att be till Heliga Maria:39

 
Varför jag har valt att ta med detta vittnesmål är för att visa hur de flesta av Jeannes vänner 
beskriver henne. I protokollet från 1455 är detta genomgående för Jeannes försvar. 
 
Vidare i samma anda, Ludvig Martigneyos vittnesmål: 
Han sade att Jeanne Jungfrun var en god dotter, gick gärna i kyrkan, tjänade Gud”40

Vidare: 
 

Ibland när det var hennes tur, vaktade hon djuren. Och han ansåg Jeanne god, 
så vitt han visste; aldrig någonsin hade han hört motsatsen sägas om henne.41

 
Durand Laxard, intygar även han om Jeannes fromhet: 
 

Jeanne var av god samhällsställning, from foglig, gick villigt i kyrkan. Gick 
villigt till bikt. Gav, som han lade märke till, allmosor till de fattiga, i den mån 
hon kunde, såväl i Domremy som nämnda Burey, i vittnets egen gård, i vilken 
Jeanne vistades under en tidsrymd av sex veckor. Hon arbetade villigt, spann, 
gick med och plöjde, passade kreaturen och utförde annat hedervärt 
kvinnoarbete. Han visste inte annat att förmäla.42

 
Inte heller här framkommer något exceptionellt angående Jeannes person. Varken fasta, 
kroppspäkning såsom flagellering nämns, inte heller något om att hon skulle ha haft en 
anormal aptit. Vad som är tydligt är att hon är väldigt from och besöker kyrkan men inte att 
detta på något sätt var i överdriven form. 
 
Nästa vittnesmål som nämner något om hennes intagande av mat är Jean, greve av Dunois 
som hon möter första gången vid Orléans. 

                                                           
39 Sandblad, Erik, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 
40 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 9 
41 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 9 
42 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 10 
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När han nämner följande har Jeanne d´Arc blivit träffad av en pil strax mellan halsen och 
skuldran, som trängt in en halv fot in i köttet. Efter skärmytslingen vårdas hon och Greven av 
Dunois omvittnar: 

 
Medan skötseln skedde genom en fältskär blev hon återställd genom att lägga 
på fyra eller fem bröd, doppade i vin blandat med mycket vatten, och hon intog 
ej någon mat eller dryck på hela dagen.43

 
Jag anser dock att någon vikt knappast bör läggas på Dunois kommentar angående intagandet 
av mat eftersom detta troligtvis mer beror på hennes skada än att hon skulle föredra att fasta. 
Även Dunois intygar om Jeannes fromhet: 
 

Han sade och uppgav att när det gällde renlevnad överträffades hon inte av 
någon levande person, och han hörde många gånger av den väl insatte krigaren 
Jean d´Aulon, numera fogde i Baucaire, som konungen placerat och förordnat 
nästan som sin egen livvakt såsom klok och ärbar sedd krigare i Jungfruns 
sällskap, att denne trodde inte att någon kvinna var mer dygdig än Jeanne 
Jungfrun.44

 
Innan denna kommentar finner jag ytterligare något som tyder på att Jeanne inte riktigt hänger 
sig åt vad mystiker vanligen gör under perioden. Det är samma vittne som hört följande vilket 
han omvittnar när Jeanne rider in i staden Crepsy en Valoys. Jungfrun rider mellan vittnet och 
ärkebiskopen av Reims. Denne Biskop frågar Jeanne: 
 

O, Jeanne, på vilken plats, hoppas du att avlida, på vilket hon svarade: Där det 
behagar Gud, eftersom jag är varken förvissad om tid eller plats, mer än ni vet 
det. Och det vore väl om det behagade Gud, min skapare, att jag nu drog mig 
tillbaka, lade ned vapen och gav mig av att tjäna min far och mor när det gällde 
att sköta deras får, tillsammans med min syster och mina bröder, som skulle bli 
mycket glada att se mig.45

 
Jeanne menar här troligtvis att hon är klar med sin mission. Just att befria Orléans och att föra 
konungen till kröningen i Reims. Hon har inte alls för avsikt att fortsätta sina stridigheter eller 
följa med armén. Hon vill istället bli hemförlovad till sin hemby Domremy för att ta itu med 
vardagliga sysslor snarare än att bli erkänd varken som helgon eller på annat sätt sia om Gud 
och hans paradis. Här vill jag vidare då påvisa att Jeanne inte alls ser sitt liv som medium för 
Gud i några andra avseenden. 
 
Herr Massiue som var närvarande vid den första rättegången utfrågas den 12 maj 1455. hans 
uppgift under den tidigare rättegången var att sammankalla rådsherrarna och att föra Jeanne 
till och från fängelset, vid inställelser inför domarna. Denne Massiue verkar ha haft 
fortlöpande kontakt med Jeanne under hennes fängelsetid och omvittnar att hon var fjättrad 
med en kedja som var fäst vid en planka i cellen i borgen i Rouen. Han berättar även att en 
bur var förfärdigad åt henne men denne kom aldrig i bruk.46 Hans vittnesmål är gediget och 
om Jeanne berättar han: 
 

                                                           
43 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 16 
44 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 18-19 
45 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 18 
46 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 21 
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Och han hade därför mycket av förtrolig samvaro med henne. Och som det 
syntes honom var hon en god, enkel och from flicka.47

 
Hans vittnesmål sträcker sig från att hon anländer Rouen och han vet inget om flickan innan 
hon kommit dit. Men vittnesmålet från rättegången är däremot ett av de viktigare just 
eftersom han var ständigt närvarande men inte tog någon ställning vad gäller rättegången. 
Efter att Jeanne avsagt sig rösterna och skrivit under det dokument där hon underkastar sig 
kyrkan, kastas hon åter i fängelset. Tre dagar senare har hon återfallit och tagit på sig sina 
manskläder. Det råder stor förvirring kring dessa fakta än idag men Massieu menar att de 
kvinnokläder som hon givits, har under natten bytts ut mot manliga för att hon ska återfalla. 
 

Och trots att hon begärde av vakterna, att de skulle lämna tillbaka 
kvinnokläderna till henne så att hon kunde lämna bädden, då hon behövde 
tömma magen, vägrade de inte desto mindre att ge henne kvinnokläderna, som 
de tagit bort och sade att hon inte hade andra än dessa kläder.48

 
Vad jag här vill påvisa är att hennes kroppsfunktioner fungerar i en viss mån. Som tidigare 
nämnts så vet vi inget om den mat hon mottog, förutom denna skämda fisken. Men trots det 
behöver hon använda toalett och detta tyder i alla på något sätt att hennes kropp fungerar 
normalt. 
 
Herr Jean, Hertig av Alencon, var kusin till Karl VII och stred vid sida om Jeanne d´Arc 
under fälttågen. Även hans vittnesmål är gediget eftersom de under ett år levt tillsammans i 
fält och slott. Det är just vid slottet i Chinon som de båda möts första gången. 
 
Dagen efter mötet samlas Jeanne, Alencon, kungen och hans rådgivare och håller möte där 
man diskuterade saker som: 
 

… blev omnämnt ända till frukost. Och efter frukost gick konungen ut till 
ängarna för att ströva49

 
Senare är de i Poitier där Jeanne undersöks av de klerker som skall godkänna hennes mission 
innan hon drar ut i krig. Alencon är närvarande vid ett av tillfällena och: 
 

Därefter åt Jeanne frukost tillsammans med vittnet. Hon sade att hon blivit 
granskad ingående50

 
Helt odramatiskt syns att Jeanne äter frukost tillsammans med Alencon. Visst kan det verka 
trivialt att diskutera om Jeanne åt frukost eller ej, men det jag härmed vill påvisa är att det inte 
diskuteras hur hon fastade utan istället är det en odramatisk bild av vardagen som nämns. 
 
När de ligger i fält får vi ytterligare ett vittnesmål av Alencon som kan vara av vikt. 
 

Vittnet sade även att då han låg i hären med Jeanne och soldater i halm, han 
såg nån gång då att Jeanne gjorde sig i ordning. Och han såg ibland hennes 
bröst som var vackra.51

                                                           
47 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 19 
48 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 23 
49 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 24-25 
50 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 24-25 
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Även detta säger något, om Jeanne skulle ha varit drabbad av denna anorexia eller inte. 
Anorexia drabbar ju hela kroppen och sätter funktionerna ur spel men de största reserver av 
fett dras tillbaka och brösten är oerhört vanligt att de försvinner. Alencon omvittnar 
visserligen inte storleken på Jeanne bröst, inte heller vet jag inget om modet kroppsmässigt 
men undernäring vilket var troligtvis vanligare bland bönder och fattiga undveks troligtvis i 
högre kretsar. Hur som helst så hade Jeanne enligt Alencon vackra bröst och jag tolkar det 
som välskapta normalbyggda och inga tecken på något anorektiskt utseende. Vidare är det ju 
ett intressant vittnesmål ur den synpunkt då den inte är relevant för den rättegång som den 
nämns i. Avslutningsvis vittnar även Alencon om att hon var en god dotter som gärna gick i 
kyrkan. 
 
Lantbrukaren Jaquerin, boende i Jeannes hemby vittnar också men inga nya egentliga fakta 
nämns av honom. Även han sällar sig till dem som säger: 
 

att hon var en god dotter, fruktade Gud, och gärna gick till kyrkan. Hon 
sysselsatte sig dagligen med hushållsarbete.52

 
Ett annat förekommande ämne är det träd som växte i Domremy där man under vår och 
sommar samlade sig och lekte lekar. Troligtvis i form av någon skördefest eller skördetid. 
(Förf. anm.) Jaquerin förklarar: 
De bar med sig bröd, som de bröt sönder och åt. Han sade även att Jeanne Jungfrun i 
ungdomen nämnda dagar gick med flickorna till trädet för att ströva.53

 
Även detta vittnesmål har jag valt för att peka på hur Jeannes umgängesliv såg ut och inget 
omvittnar att hon skulle vara en enstöring som höll sig undan. I hemmet utförde hon sina 
sysslor och inget visar att hennes tro skulle vara av såna proportioner att hon negligerade sina 
sysslor. 
 
Sista vittnet i rättegången omvittnar inget nytt och det är samma jargong vad gäller 
lovordandet av Jeanne. 
 
Några tecken på anormal fast, överdriven eller extremfasta finns inte heller i detta dokument. 
Men även här så får man titta mellan raderna och studera det som inte finns med. Om vi tittar 
på både den undersökning som Bynum gör och den som Bell gör så omvittnas det i flera av 
hagiografierna om hur helgonen och nunnorna skickar sig i sin tro. Det är en ingående 
dokumentation hur deras fasta ser ut och hur livet kring dem ter sig. Visserligen ska vi skilja 
på dokumenten men trots allt så återfinns inget av detta i Jeanne d´Arc protokoll. Om hon 
hade fastat eller låtit bli att äta hade det då inte varit ett faktum som borde ha diskuterats eller 
omvittnats? Det verkar mig inte troligt, att något sådant skulle ha utelämnats vid någon av 
rättegångarna. Det som skiljer dokumenten är i synnerhet att hagiografierna är nedskrivna av 
vittnena själva eller deras biktpräster. Jeanne har ju själv aldrig skrivit ned något. Hon hade 
dock en biktpräst men inte heller han skrev något om Jeanne. Detta kan möjlig vara ytterligare 
ett tecken på att Jeanne inte tydde sig till någon religiös tradition, inte heller mystisk. 
 
Jag vill nu anknyta till Marina Warners fakta kring saken och denna är egentligen att Jeanne 
inte faller tillbaka på någon mystisk tradition. Efter som den heliga anorexia och dess omnejd 
just knyter till denna tradition så stämmer den inte något vidare in på Jeanne som någon 
                                                           
51 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 28 
52 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 30 
53 Sandblad, Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455 s. 30 
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egentlig mystiker. Detta framför Marina Warner i sin bok Joan of arc, The image of female 
heroism som behandlar Jeanne d´Arc ur ett genderperspektiv. Warner förklarar att Jeanne inte 
är någon egentlig mystiker och att detta beror på att hon talar endast om det jordliga och 
ingenting om livet efteråt, det andliga. Hon menar vidare att Jeanne inte förstår eller svarar 
mot den mystiska traditionen likt andra mystiker. Jeannes uppenbarelser bör således ses som 
rent politiska och har alltså mycket lite att göra med någon egentlig religiös utgångspunkt i 
dess egentliga mening. Warner nämner vidare Hildegard av Bingen och Elisabeth av Shönau 
och att också dem nyttjade sin andliga sida för att influera politiska affärer även om de inte 
var den ”soldat” som Jeanne var.54 Vid inget tillfälle hör vi henne predika om Guds straff, 
paradiset eller hur man ska leva. Jeanne är inte vältalig vilket klerkerna påpekar och kan inte 
arbeta i abstrakta tankegångar, jämfört med klerkerna skolastiska utbildning.55 Det finns inga 
bevis för att hon skulle ha uppviglat åskådare och hennes mission är helt enkelt, att driva ut 
engelsmännen ur Frankrike. Jeanne talar heller inte om antikrist, vilket hör till flera av de 
mystiker som lever under Jeannes tid. Att hon till trots hamnat över listan av kvinnliga 
mystiker har troligtvis att göra med att hon är just kvinna under den period då mystiker ökar i 
antal. Jeanne ser vad hon vill se och nyttjar sina uppenbarelser för sin mission som hon 
slutgiltigt lyckas med när engelsmännen slutligen lägger ned vapen 1453.56

 
Ytterligare en aspekt finns i denna diskussion och det är den vanligt förekommande 
företeelsen att flera av helgonen, såväl som vårt egna Helga Birgitta, refererar till mat och 
smakupplevelser i sina uppenbarelser. Ord som mjölk och honung är två vanliga termer som 
även refererar till denna strömning inom mysticismen som i sin tur kommer från Höga visan. 
Visionerna som skrivs ned, sluter sig till denna tradition som var vanlig inom klosterväsendet. 
Men nu har vi ju inga skrifter hos Jeanne men i hennes vittnesmål finner vi heller inget som 
pekar på att hon skulle sälla sig till denna tradition. Det verkar hos flera av de andra helgonen 
i stället finnas en matobsession som möjligtvis kommer ur ständig hunger av fastan. 
 
IV:I Analys av undersökningen 
 

• Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne d´Arc skulle ha varit 
anorektiker eller att hon på annat sätt hade anormala matrutiner? 

 
Jag har i följande arbete studerat de två rättegångsprotokoll som tidigare omnämnts. Jag 
finner det oerhört svårt med hjälp av dessa att tyda ut att Jeanne d´Arc skulle vara varken 
anorektisk, alltså heliga anorexia eller att hon på uppvisar något som pekar på att hennes 
matrutiner skulle vara onormala. Vid några få tillfällen nämns hennes förhållande till mat men 
här framgår endast på tre ställen att hon inte skulle ha ätit. Det är när hon skadats vi striderna i 
utanför Orléans som ett vittne säger att hon inte åt på hela dagen (efter att hon skadats i axeln) 
och mig synes det inget onormalt i detta utan snarare troligt att hon efter ombindandet av 
axeln inte haft aptit. Vi måste ju också tänka att detta händer i strid och mat är kanske inte det 
primära att tänka på vid ett sånt tillfälle. Vid ett annat tillfälle vägrar hon mat och även dessa 
är båda i samband med sjukdom. Det första efter att hon hoppat från fängelsetornet i 
Beauvroir där hon skadas och inte äter på någon eller några dagar, troligtvis även här på grund 
av förlorad aptit och hon omvittnar även själv att hon äter efter att hon tillfrisknat. Sista 
gången hon förlorar aptit är då hon ”förgiftats” av en skämd fisk (medvetet eller omedvetet 
vet vi inte) i fängelset i Rouen. Ett vittne menar att hon ätit ruttna saker i cellen för att själv 
framkalla sin sjukdom eller till och med död, men Jeanne hävdar motsatsen. Att Jeanne d´Arc 
                                                           
54 Warner, Marina, Joan of Arc, The image of female heroism s. 86 
55 Sandblad, Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431 s. 58 
56 Warner, Joan of Arc, The image of female heroism, s. 89 
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vid de senaste nämnda tillfällen inte ätit ser jag inte som något ordinärt utan tvärtom tyder det 
på att hon varit för sjuk för att äta. Klerkerna frågar om fastan men även denna fasta verkar 
inte extrem på något sätt utan hon fastar de utsatta dagarna. Vid ett tillfälle dock nämner hon 
att hennes röster sagt henne att hon inte får dricka vin förrän påsk och därefter skulle hon få 
lättare att äta. Här är den enda kommentaren som jag inte kan få någon rätsida på. Jag vet inte 
hur jag ska tyda eller tolka detta. Möjligtvis hade hon varit sjuk återigen och skulle få lättare 
att äta. Vittnen såsom hennes riddare i fält nämner att hon i Chinon i slottet åt frukost med 
kungen och att hon i Poitier även äter frukost med samma vittne. Vad hon fick att äta i 
fängelset är svårt att svara på och min teori är att hon inte behandlades som någon högklassig 
fånge utan istället fick mat som motsvarade en icke-adlig person. Vad gäller hennes kropp så 
motsvarar den inte heller den kropp som en anorektiker har. Hon har vackra bröst enligt ett 
vittne och detta tolkar jag som välformade, och hos en anorektiker så är brösten en av de saker 
som försvinner tidigt. I fängelset behöver hon vi tillfälle använda toalett och hennes 
kroppsfunktioner verkar även de normala. Självklart är det svårt att påvisa att en kropp 
fungerar normalt efter ett toalettbesök men det framgår inte någonstans hos något vittne att 
hennes kropp skulle bete sig annorlunda eller att den såg annorlunda ut. Torde detta inte ha 
omnämnts om hennes kropp varit anormal? Jag hävdar detta. Om Jeanne d´Arc hade haft 
matproblem, extremfasta eller varit synligt anorektiker så hävdar jag att detta borde ha nämnts 
av något av de vittnen som träffat eller sett henne, på något sätt. Fasta tyder ju på fromhet och 
överdriven fasta tyder på extrem sådan. Om sådant var fallet skulle detta inte utlämnas utan 
tvärtom istället nyttjas som tecken på fromheten. Slutligen hittar jag få, om några spår som 
följer Bynums och Bells modeller för de heliga kvinnor som omnämns i deras böcker i 
protokollen. Detta hävdar jag, hör mer till den tradition av mystiker som Marina Warner 
istället talar om, där hon nämner att Jeanne d´Arc inte kan sättas i samma fack som de andra 
mystikerna då hon inte alls faller inom ramarna för den nämnda traditionen. Här tror jag 
ytterligare finns ett bevis på att Jeanne inte skulle vara heligt anorektisk eller fastat i extrem 
omfattning. 
 

• Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne använder sin fasta för att 
framkalla sina visioner? 

 
Frågan är klart svårare att svara på eftersom Jeanne själv aldrig talar om hur hon får sina 
uppenbarelser. Hon berättar i några meningar om hur de kontaktar henne genom att väcka 
henne. Vid två tillfällen nämns rösterna i samband med fasta. Första gången hon hör rösten i 
sin fars trädgård så har hon fastat, vilket hon själv vittnar om. Andra gången är i fängelset som 
hon hör rösten och klerkerna undrar om hon fastat och svarar jakande på frågan. De frågar 
inte om hon framkallat visionen med hjälp av fastan utan går vidare efter hennes jakande. 
Inget vittne har heller sett henne få en vision, vilket inte är helt ovanligt hos till exempel 
Heliga Birgitta. I den omfattning hon har sina visioner så är det svårt att se, om hon fastat 
varje gång och det verkar som att visionerna kommer även om hon ätit. Hur lång fastan bör 
vara innan man får ”delirium” är svårt att säga eftersom det är olika från person till person 
men troligtvis dröjer det ett tag innan man blir så uttorkad att kroppens normala funktioner 
slås ut. Professor Wulff menar dock att fastan kan vara ett medel för uppenbarelse men då en 
bieffekt av fastan och inte det primära. Möjligtvis är fastan ett sätt för Jeanne att uppnå ett 
tillstånd men jag finner det svårt att ur de protokoll jag studerat kunna svara varken jakande 
eller nekande på frågan. 

• Varför koncentreras flera av frågorna kring rättgången kring hennes fasta? 
 
Frågorna kring Jeannes fasta är intressant ur flera synpunkter. Vad vill klerkerna med dem? 
Varför intresserar det dem? Klerkerna är klart ivriga att studera rösterna och deras natur ur en 
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skolastisk synpunkt. Detta kan möjligtvis även vara ett problem eftersom Jeanne och 
klerkerna egentligen inte förstår varandra. De är teologiskt utbildade medan Jeanne är illitterat 
och lågutbildad. Trots allt vill klerkerna veta allt ifrån hur dessa röster för sig, talar, klär sig 
och ser ut. Men även hur Jeanne får uppenbarelserna. På denna fråga får de inget bra svar. De 
är dock intresserade av om hon fastat i samband med visionerna. Som tidigare nämnts så är 
det i hennes fars trädgård som hon hör rösterna och då har hon fastat och detsamma gäller när 
hon i fängelset hör rösterna och klerkerna undrar om hon fastat nyligen. Jag tror mig kunna se 
ett samband mellan den mystika traditionen som är i omlopp vid tiden och varit så under 200 
år. Denna tradition är mindre representerad inom franska gränser jämfört med närliggande 
områden som Nederländerna, Italien och Tyskland. Men traditionen bör dock ha varit 
representerad och det skulle vara omöjligt att detta skulle ha undgått de utbildade prästerna. 
Dessa utbildade i skolastik var troligtvis både intresserade och fascinerade av att fråga ut 
henne och jag menar att deras frågor kring fastan hör till den mystika traditionen som de 
känner till. Troligtvis försöker de i alla fall reda ut om Jeanne använt fastan som medel men 
de verkar inte kretsa kring detta i första hand. 
 
IV:II Sammanfattning 
 
Jag har i följande arbete studerat Jeanne d´Arc (d. 1431) och hennes person i en studie där jag 
försökt utröna om hon på något sätt led an Helig Anorexi eller på något annat sätt haft en 
anormal syn på fasta. Jag har studerat två rättegångsprotokoll Jeanne d´Arcs 
Rättegångsprotokoll, 1431 och Vittnens utsagor 1455 med min frågeställning som nämns 
ovan. Jag har utgått från den litteratur jag studerat: Caroline Walker Bynums Holy feast and 
Holy fast och Rudolph Bells Holy Anorexia och sedan använt dessa för att studera 
rättegångsprotokollen. Jag har sedan utgått från min frågeställning och på så sätt försökt göra 
ett gediget och källkritiskt arbete. Jag har kommit fram till att det är finns få om några alls 
spår av att Jeanne d´Arc skulle ha lidit av anorexia eller på annat sätt ha fastat i extrem 
omfattning. Matfrågan är visserligen inte primär i dokumentet men det finns inget som tyder 
på att hon skulle ha haft en extraordinär inställning till den. Hon fastar visserligen men detta i 
synnerhet med de fastställda fastedagar som angivits och det omvittnas att hon åt i flera 
stycken av protokollen. Hennes kropp visar heller inga annorlunda avvikelser som 
framkommer här. Vidare är det svårt att knyta Jeanne d´Arc till den mystika traditionen där 
fastan även är central. Vad gäller andra frågan om hon använder fastan för att framkalla sina 
syner så har jag gått bet på att svar på den utifrån de protokoll jag läst och lämnar frågan 
öppen. När det gäller klerkerna och deras intresse kring frågan så är min övertygelse att de är 
bevandrade inom den mystika traditionen som då haft fäste inom kristendomen under 200 år. 
Jag menar att de möjligtvis tror eller i alla fall vill utröna om Jeanne d´Arc använder fastan 
som medel för att få sina visioner. Frågan är inte central dock och de verkar inte kretsa kring 
den i första hand. 
 
Jag vill slutledningsvis tillbakavisa Rudolh Bells teori att Jeanne skulle ha lidit av helig 
anorexia efter som få, om några indicier pekar på detta. 
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I:I Syfte och frågeställning


Syftemålet med följande uppsats är att titta närmare på Jeanne d´Arc och hennes fasta genom att studera de rättegångsprotokoll som nedskrevs 1431 och 1455. Jeanne d´Arc beläggs ofta med sjukdomen helig anorexi som medel för sina uppenbarelser. Detta fängslar såväl dagens forskare såväl som hennes tidigare belackare, de klerker som anklagade henne för kätteri under den rättegång hon genomgick innan hennes död på bålet. Intresset för frågan dök upp efter att jag studerat Caroline Walker Bynums bok Holy feast and holy fast som behandlar just hur medeltida kvinnor såg på fastan och dess omvärld. Min hypotes är att Jeanne d´Arc inte led av anorexi utan att detta snarare tillhör en hjältemyt och en hagiografisk myt där hon placeras i samma fack som flera andra samtida helgon. Min frågeställning är som följer:


· Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne d´Arc skulle ha varit anorektiker eller att hon på annat sätt hade anormala matrutiner?


· Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne använder sin fasta för att framkalla sina visioner?


· Varför koncentreras flera av frågorna kring rättgången kring hennes fasta?

I:II Material


Källor:


1. Jeanne d´Arc, Rättegångsprotokoll, år 1431

2. Vittnens utsagor om Jeanne d´Arc, år 1455

Jeannes två dokument som jag använder mig av är två olika rättegångsprotokoll. Det ena från hennes process 1431 och det andra från hennes rehabiliteringsprocess 1452, skapade även de under helt olika premisser vilket gör de komplicerade att använda. Båda källor jag använder mig av är svenska översättningar från latin av Erik Sandblad


Processen mot Jeanne var uppdelad i tre olika faser. Först en förberedelse, procés d´office, vi kan kalla de ”instruktioner” till undersökningen, 9 januari-26 mars 1431, sedan kom den egentliga rättegången som avslutas med Jeannes avsvärjelse, och så sedan den tredje och sista delen, den korta processen kallad ”återfallet” 28-29 maj. Den 21 januari inleds så rättegången mot Jeanne och hon förs in i en sal i staden Rouen och väl där informeras hon om att hon tillfångatagits i Biskop Cauchons biskopsdöme och han meddelar vidare att han ska leda rättegången emot henne angående trosfrågan.

Vad gäller skrifterna och original så finns det två olika kopior av rättegången varav de är något sånär lika. Man kallar dem Urféusmanuskriptet och Orléansmanuskriptet varav, det är Orléansmanuskriptet det flesta vänder sig till för mest autensitet. Översättningen av Erik Sandblad innehåller dock några excerpter från Urféusmanuskriptet då vissa passager saknas i Orléansmanuskriptet. Problemet med de två processerna är att rättegången 1431 är tendensiös så till vida att den är ställd av fienden och fientligt inställda präster och där det utelämnats svar som varit till Jeannes fördel. Inga vittnesmål ställs heller till svars under undersökningen Vad gäller rehabiliteringsprocessen 1452 så är det samma problem här fast åt andra hållet. Denna rättegång är initierad av kungen för att återupprätta Jeannes namn så att kungen kan rentvå sitt eget. Han vill ju inte att hans kungakrona ska vara i hans ägo på grund av en kätterska, och i rättegången framträder endast vittnen som talar till Jeannes fördel.

I:III Metod

Min metod blir en källstudie där jag ställer de två rättegångsprotokollen mot mina frågor för att se om dem svarar på dessa. Genom konstruktiv och forskande källkritik hoppas jag kunna komma Jeanne d´Arc närmare och vidare göra ett lättöversiktligt dokument över hennes förhållande till fasta. En person med anorexi eller anormala matrutiner utmärker sig på ett eller annat sätt och genom att studera dessa källor bör dessa rutiner anmärkas om desamma är utöver det ordinära. I de flesta hagiografier som finns över våra helgon så nämns ofta in i detalj hur detta helgon för sig, beter sig och fungerar socialt. Dessvärre finns ingen hagiografi över Jeanne i denna bemärkelse och det är under rättegången vi har de enda egentliga och samtida observationer som finns av henne. Detta bör således även framkomma i Jeanne rättegångsprotokoll eftersom här under hård bevakning studeras både kroppsligt och andligt.

I:IV Disposition


· Tidigare forskning presenterar forskarna Rudolh Bell och Caroline Walker Bynums böcker och teorier inom ämnet. Även religionspsykologen David M. Wulffs forskning finns representerad här.

· Bakgrunden presenterar Jeanne d´Arcs person. Även om Jeanne d´Arc är en välkänd historisk person så finns vissa saker som jag tar upp för att tydligare förklara min uppsats och dess ämnesval.

· Undersökning består av just analys av de två rättegångsprotokoll som jag använt mig av och här lyfter jag ut vittnesmål för att visa vad som sägs i dem och vidare hur Bells, Bynums och Wullfs forskning svarar mot desamma. Undersökningen avslutas med en analys där jag sammanställer mina resultat av undersökningen.


· I Sammanfattningen presenterar jag mina resultat, såväl som min uppsats i korthet och dess frågeställningar, besvarade.

II:I Tidigare forskning


Forskningen om Jeanne har även infattat psykologisk forskning och man försöker hos henne hitta sjukdomssymptom som kan förklarar hennes uppenbarelser. Efter Jeanne d´Arc finns inga reliker alls kvar eftersom hennes kropp brändes för att sedan kastas i Seine. Just därför har spekulationer kring hennes psykiska tillstånd på inget sätt kunnat påvisas men psykologer har i alla fall försökt analysera de hennes psykiska värld. Forskare har tittat på hennes matrutiner och ansett att hon fastat för mycket och därav fått sina uppenbarelser.

Detta fenomen nämner psykologen David M. Wulff också i sin bok Religionspsykologi.
 Han talar inte om just Jeanne i synnerhet utan om psykologiska tillstånd i allmänhet. Jeanne tillskrivits sjukdomar som självsvält och forskare har ansett henne vara hysterisk och en sjuk person men vare sig Jeanne led av sjukdom eller inte, så är intresset att härleda hennes visioner till sjukdom, stort.


De två forskare som i synnerhet har studerat helgon och deras matvanor respektive fasta är Caroline Walker Bynum och Rudolph Bell. Området är relativt outforskat inte minst på grund av bristen av källor och just dessa två omnämns som mest bevandrade i området. Varken Bell eller Bynum talar om just Jeanne d´Arc men hon nämns perifert och i sin bok Holy fast and holy fest tar sig Bynum an en smal och väldigt specifik historia. Det ämne hon utreder är hur mat, intag av mat och förberedelse av mat nyttjades av kvinnor under medeltiden och då i synnerhet kvinnor inom klosterväsende eller med annan religiös anknytning. Hon diskuterar hur matvanor påverkade uppenbarelser och religiös hänryckning som sådan men även hur detta på verkar individ och omgivning. Ämnet är inte alls utstuderat jämfört med männens motsvarighet på samma område och även om denna mikrohistoria ter sig smal är den inte än mindre intressant utan tvärtom. Bynum verkar istället belysa en punkt där vi ser en bortglömd del av kvinnohistoria som inte bara är intressant utan kanske viktig.

Bynum belyser kvinnans väsentlighet inom medeltiden eftersom kvinnan ansvarar för maten.
 Vad Bynum belyser är således följande ämne. När kristendomen stabiliserats som religion har vi sett hur klosterrörelserna reformerats och utvecklats och snart har även kvinnor en plats inom klosterväsendet. Under högmedeltiden ser vi en markant ökning av kvinnlig hänryckning inom klosterväsendet. Det som avslöjar kvinnornas sak är de präster som varit biktningspräster för de kvinnor ifråga som varit i rörelse. Det är ofta i deras Vitae (samlade skrifter) vi kan läsa hur dessa kvinnor levt och på vilket sätt de presenterats sig. Genomgående för Bynums frågeställning är hur mat och matvanor påverkat kvinnors religiösa känslor. I huvudsak är det den form av självsvält och kroppspäkning som kallas fasta som är central för de kvinnor Bynum undersöker. Centralt är också hur denna kroppspäkning utförs och av vilken anledning. Viktigt är att Bynum påpekar att förhållandet till Jesus, Maria och således Gud är i stort sätt helt olika för män och kvinnor under den period som undersöks.
 Bynum pekar ut stora skillnader i förhållandet till just Jesus där kvinnor har ett oerhört starkt band till passionen och Jesus lidande som ligger till grund för den kroppspäkning som utförs. Där den hängivelse som männen i ett kloster visar sin herre tar sig ut genom skrift och bön ser vi att i kvinnors fall är det i form av extrem fasta och andra extrema fenomen. Under medeltiden syns en populär strömning att återkoppla religiösa fenomen till mat ofta genom diktning och liknelser. Detta är en återkommande företeelse och exempel kan ses i Maria utfodring av Jesus barnet där man ansåg att mjölk var blod som gav liv. Man talar ofta om mjöl, honung, vin och bröd. Just detta vin och bröd som vi ser i transubstantiationen blir viktig för många av helgonen och just detta bröd och vin, kropp och blod diskuteras av Bynum där hon förtydligar att kvinnor anskaffar ett speciellt förhållande till just nattvarden. Många är de historier som hon återkommer till där det omtalas om fastor som pågått i åratal och där den enda fasta födan är just vin och bröd vid nattvarden och då i oerhört små mängder.


Vidare berättas om hänryckning där kvinnor inte alls överhuvudtaget haft normala kroppsfunktioner och många av historierna är inte bara osannolika utan också makabra. Här finns beskrivningar av kvinnor som inte åt annat än nattvard,
 vissa inte ens det då smärta i halsen gör det omöjligt att svälja. Här finns även förklaringar om hur kvinnor om ofta vårdade sjuka och spetälska kunde suga ur varet ur så och varbölder med kommentarer om att det smakade som ljuvaste mjölk och honung.
 Vid ett tillfälle omtalas en kvinna som slickar smuts och smulor från marken och en annan rengör disken. Här tycks mig dock synas något annat än hänryckning och istället ren hunger som gör att kvinnorna äter vad som helst. Jag saknar Heliga Birgitta i hennes undersökning även om hon nämns. Vidare är det dock intressant att veta i vilken utsträckning denna självsvält förekom. Hur många procent av helgonen levde i detta mönster. Har Bynum bara letat upp de intressant eller är det mer eller mindre genomgående för alla kvinnor.


Rudolph Bell är en annan forskare som skrivit en exceptionell bok inom samma område som Bynum. Boken heter Holy Anorexia och är ännu smalare än Bynums och talar om en möjlig anorexi som dessa helgon kan ha drabbats av. Denna anorexi kallas idag ”Helig Anorexi”. Bells bok handlar om helgon som med hjälp av dokument diagnostiseras i efterhand genom rekonstruktion med sjukdomen helig anorexi. Detta att påstå att Jeanne d´Arc hade anorexi är visserligen inte Bells påhitt utan en äldre föreställning som även Bynum nämner.
 Däremot menar han i sin inledning att han har en teori om att Jeanne hade just denna anorexi även om han själv inte forskat på detsamma. Något han däremot uppmanar i sin inledning.
 Boken handlar således om helgon och personer som diagnostiserats med anorexi. Bell avgränsar sin forskning till Italien för att kunna göra ett övergripande arbete med liknande uppfattningar och intern koherens. Boken behandlar i huvudsak just denna forskning men berör ändå modern forskning angående anorexia och dess sjukdomsbild. Detta är också något Bell inleder med i sitt första kapitel. Bells inledning är således sjukdomsbilden och han förklarar just att detta fenomen som är i allra högsta grad ett problem idag var det även under medeltiden även om man då inte på samma sätt kunde avläsa kroppsfenomen och sammankoppla sjukdomsbild med orsak och verkan. Anorexia betyder avsaknad av aptit enligt det grekiska ordet an och ordet orexis. Bells förklarar att vi säkert alla känt av sjukdomen just som avsaknad av aptit när något i vår närhet oroar eller på annat sätt gör att vi inte fungerar normalt. Tydligt är att Bell förklarar detta med den livsuppehållande funktionen av aptit som i sin tur orsakas hyphothalamus som styr vårt liv utan att vi lägger oss i. Denna driver ju även sexlust och smärta. Anorexia Nervosa är den anorexi som huvudsakligen behandlas även om bulimin kommer att uppvisas av några av helgonen. Nervosan kommer av en personlig störning. Detta kan vara ett dödsfall, en depression eller annan åkomma.


Bell har en rad olika kriterier:


1. Vanligt under 25 års ålder


2. Avsaknad av aptit och minst 25% förlorad kroppsvikt


3. En oroväckande attityd gentemot mat och intagandet T ex fetma


4. Ingen annan sjukdom i samband med viktförlorandet


5. När andra psykosomatiska sjukdomar är uteslutna.

6. minst två av följande:


a) amenorrhea


b) skört hår


c) låg puls


d) perioder av överaktivitet


e) bulimi


f) kräkningar


Helgonen som omnämns är flera och att vi idag vet vad dessa helgon kända och sa vet vi genom deras helgonlegender som finns bevarade. Ofta hade även dessa kvinnor/nunnor en biktfader som dokumenterade och var föremål för berättande om sina upplevelser. Många av helgonen som utreds har blivit vida kända inom den religiösa världen, både på grund av sin oerhörda tro men även sitt agerande och sina uttalanden. Holy Anorexia visar en mängd olika sätt som dessa kvinnor ”nyttjar” eller ”drabbas” av. Det är flera horribla historier, alltifrån hur de äter det mest oätbara till hur de flagelerar sig själv i timtals. För oss kan detta verka som galenskap men troligtvis uppfattades det inte likadant då.


Ett omnämnt helgon led av Anorexia men denna var inte helt självvald. Hon fick smärta i halsen varje gång hon svalde en munsbit och om hon fick ned densamma så kräktes hon genast upp den. Vidare ser vi att denna kroppsspäkning inte var för att må dåligt utan är ett sätt att ta kontroll över det man inte kan kontrollera och även ett sätt att komma Kristus närmare då detta är Imitatio Cristi. Imitatio Cristi blir oerhört populärt under medeltiden och flera olika är sätten att genomföra detta. Fasta är ett vanligt sätt, men även att vara utfattig, sova hårt på golv (vilket många av dem gör) såväl som flagelering med olika sorters piskor och föremål.
 Allt för att få kontroll över kroppen. Vad som vidare även är ett sätt att kontrollera sina känslor och impulser, är olika försök att äta sådant som inte ska ätas såsom löss eller var från sår. Detta blir en inte helt ovanlig företeelse bland våra helgon och Bell beskriver ett helgon som äter var från bröstet på en cancersjuk kvinna. Just för att glömma/utstå smak och det obehagliga och därigenom vinna över sitt jag och vidare då bli icke egoistisk. Bell drar sedan upp olika exempel på orsak till anorexian och föreslår olika personliga händelser och orsaker som kan ligga till grund för sjukdomen. Detta är också en vital punkt i hans bok där det i slutet finns ett schema över helgonen och sedan hur deras förhållande varit till föräldrar med mera och här kan man avläsa procentuellt olika fenomen inom anorexian. Vidare i boken radar Bell upp helgon efter helgon med den ena åkomman värre än den andra. Alla med (enligt honom) sjukdomssymptom som passar in på anorexia. I kapitel 4 behandlar han på samma sätt förhållandet mor och dotter och hur detta påverkat olika anorektikers utgång av sjukdom. Här framkommer tydligt just de fakta om hur flickor som genomgår svåra perioder börjar fasta och flera av exemplen gäller flickor som blivit bortlovade för giftermål och i samband med detta så börjar de fasta.
 Historierna är således fascinerande, makabra och uppseendeväckande. Det är idag svårt att förstå hur dessa personer utsatte sig för sådan smärta och späkning.

Vad som dock är gemensamt för de flesta av dessa kvinnor är just de symptom som drabbar dem såsom deprivation, hallucinationer, kroppsfunktioner som slutar fungera, till exempel utebliven menstruation och sexuell lust. Dessa är några av de saker som Jeanne d´Arc också beläggs med och därav tror man att hon led av anorexi.

II:II Bakgrund- Fenomenet Jeanne d´Arc


Hundraåriga kriget rasar i Frankrike. När Jeanne föds 1412 har kriget pågått i 75 år och förlusterna har varit stora på båda sidor av engelska kanalen även om kriget huvudsakligen pågår på fransk mark. Orsaken till kriget är inte bara en, utan en rad sådana och till råga på allt pågår även ett inbördes krig mellan burgunder (som stöder England) och Armagnacer (som stöder den franska kronan). Jeanne föds mitt i detta elände i byn Domremy som tillhör armagnacer medan omringande mark är burgundisk. Hon växer upp i en bondfamilj med far, mor och tre syskon.
 Hennes uppväxt ter sig enligt historien normal tills hon vid 13 års ålder plötsligt hör en röst som talar till henne i hennes fars trädgård. Först blir hon rädd men rösten övertygar henne sakta men säkert att den är god. Senare ska det visa sig att rösten (eller rösterna) tillhör Ärkeängeln Sankt Mikael som senare också flankeras av helgonen Heliga Katarina och Heliga Margareta.
 Först råder rösten henne att vara en god flicka och att hon ska gå i kyrkan ofta men medan åren går blir den mer och mer bestämd att hon är utvald att rädda Frankrike ur engelsmännens händer som stramas åt mer och mer. Hon svarar att hon inget vet om krig och dess bedrifter men slutligen vid 17 års ålder beger hon sig från byn för att leta upp någon som kan ta henne till kungen och som kan hjälpa henne övertyga densamme om hennes mission. I staden Vaucouleurs träffar hon hertigen Baudricault som två gånger avfärdar hennes uppdrag som humbug men tredje gången hon möter honom ändrar han åsikt. Han går så långt att han inte bara bestämmer sig för att tro henne utan han skickar med tre riddare vid hennes sida samt utrustar henne för resan. Två veckor senare anländer slutligen Jeanne d´Arc det franska hovet där hon mottas av Karl VII. Han tvekar dock på hennes historia och ställer henne inför en två veckors lång prövning där hennes uppenbarelser granskas. Vid denna utfrågning möter vi hennes röster för första gången och klerkerna granskar den unga kvinnan innan de godkänner hennes mission. Jeanne d´Arc skickas nu med trupper och en här till Orleans som är belägrad av engelsmännen och snart har fransmännen krigslycka vänt till fördel och kungen och så snart Jeanne d´Arc fört Karl VII till sin egentliga kröning är hennes mission uppfylld. Även om krigslyckan vänt för frankerna så tillfångatas Jeanne d´Arc trots allt vid en skärmytsling på burgundisk mark knappt ett år senare och hon hamnar i engelsmännens händer, där hon återigen ställs inför en domstol.
 Men denna gång är domstolen inte lika vänligt sinnad och hon åtalas för häxeri av engelsmännen och utgången av rättegången där hennes uppenbarelser än en gång ställs på prov, slutar med att hon finnes skyldig till häxeri, blasfemi och 31 maj 1431 tänds bålet på torget i Rouen efter att kyrkan utlämnat henne till de världsliga makterna.


III:I Undersökning


Rättegången 1431


Jag inleder med att undersöka dokumenten i kronologisk ordning och därmed är det rättegångsprotokollet från 1431 som jag granskar först. Det är den 22 februari 1430 och den andra dagen som klerkerna är samlade kring Jeanne d´Arc. Efter att klerkerna gått igenom några formaliteter vad gäller deltagandet av rättegången berörs snart Jeanne d´Arc ”röster” eller de uppenbarelser som hon erfarit. Hon vittnar själv:


Och sade att sedan hon var tretton år hade hon haft uppenbarelser från Herren genom en röst, som undervisade hur hon skulle skicka sig. Första gången blev hon mycket rädd. Rösten hade hörts på dagen, det var då sommartid, när hon var i sin faders trädgård.


Det är ju just dessa uppenbarelser och röster som klerkerna finner intressanta för sin rättegång och det är kring dessa dem kretsar med sina frågor. Snart berörs ytterligare något som klerkerna kommer att dröja vid rättegången igenom. Jeanne fortsätter:


Hon hade fastat den dagen. Rösten kom från höger sida, mot kyrkan. Rösten hörs inte utan att det samtidigt är ett sken, som alltid är samma håll som rösten.


Här berättar Jeanne själv att hon fastat den dagen. Två dagar senare fortsätter förhöret. Återigen är det intagandet av dryck eller vätska som intresserar. Det är mäster Jean Beaupère som frågar henne efter vilket klockslag hon ej druckit eller ätit.


Svar: sedan i går eftermiddag


De vill vidare veta när hon senaste hört rösten och det då i samband med fastan och Jeanne svarar mycket riktigt att hon hört den både igår och idag. Hon hade under fredagen hört rösten morgon middag och kväll. Men hon hade inte ätit sedan fredag eftermiddag vilket då tyder på att hon ätit frukost eller något annat mål mat innan.


Professor Wulff som är religionspsykolog berättar om just fastan som ett medel för uppenbarelser och detta omvittnar även Bynum som menar att det är även ibland förväntat att visioner uppstår.
 Vad som är intressant är om klerkerna har samma teori. Vi ska komma ihåg att detta är under senmedeltiden och helgon, fasta och visioner har då varit på modet under nästan 200 år. Så att det är en nyhet för klerkerna att fasta och vision hör ihop är nog inte troligt. Men för Jeanne d´Arc då? Är hon lika insatt i denna företeelse. Det är svårt att säga hur det ligger till med den saken. Vi ska komma ihåg att Jeanne är uppvuxen i en by på landet nära gränsen till dagens Tyskland där detta bruk förekom bland nunnor andra heliga kvinnor men hur vanligt var det att gemene man visste om det är svårt att svara på. Jeanne är vidare illitterat och inte skolad kyrkligt mer än att hon kan sina böner, Pater Noster och Ave Maria.
 Klerkerna är ju skolastiskt utbildade och denna nya företeelse med kvinnliga mystiker blir även en sak som granskas ingående. Bynum berättar ju att detta fenomen oftast är bevakat och kontrollerat av en biktpräst så vi kan säga att trots denna kvinnliga mysticism kring fasta och nattvard är klart kontrollerad av män i slutänden.


Samma dag kommer ett annat vittnesmål som kretsar kring kost och även denna säger mycket men det är svårt att säga vad.

Den gångna natten hade rösten sagt henne åtskilligt till kungens förmån, vilket hon skulle vilja att konungen fick veta samma natt. Rösten hade sagt att hon inte skulle dricka vin förrän till påsk, och att hon därigenom skulle få lättare att äta.


Meningen är kryptisk. Hade Jeanne då svårt att äta? Kunde hon inte behålla maten? Det står inte mer i protokollet som kan avslöja några omständigheter kring detta. Tydligt är dock att det inte verkar vara hennes eget val att inte äta utan snarare något annat problem. Bell har ju vidare omtalat helgon som varken kunnat behålla maten nere eller helgon som kunnat svälja på grund av smärta i hals.
 Kanske får vi ett svar på hur det står till vid nästa tillfälle de träffar Jeanne. Den 27:e februari, efter 2:a söndagen i fastan berörs åter fastefrågan. Detta troligtvis på grund av att det är fastlagstid.

På uppdrag av hans vördighet till Beauvais började mäster Jean Beaupère förhöra Jeanne, och frågade henne hur hon mått sedan lördagen. (Den 24:e, förf. anm.) Hon svarade: Ni ser att jag mått så bra som jag har kunnat.


Detta är troligtvis anknytningen till hur Jeanne inte kunnat äta ordentligt men vi får inte veta varför men det framgår att hon inte mått bra.


Vidare:


Tillfrågad om hon fastat alla dagar denna fastlag, svarade hon: Hör det till eder rättegång? På vilken Beaupère sade: Ja, i sanning. Det hör till rättegången. Svar: Ja, i sanning, jag har fastat hela tiden. Tillfrågad om hon hört rösten sedan lördagen svarade hon: Javisst, många gånger.


Återigen är det fastan och rösterna som är kombinerade men här ska vi inte fresta oss själva att koppla dem samman alltför fort. Varför? Jo, Jeanne kan egentligen inte svara något annat på frågan om fastan. Fastetiden var oerhört viktig inom kyrkan och att bryta denna hade varit ett sätt att få Jeanne att erkänna brott mot kyrkans dogmer. Jeanne vill vara gudfruktig och erkänner således att hon har fastat.

Både Bynum och Bell nämner nattvarden som en viktig del av helgonens metoder att framkalla sina visioner. Bynum nämner ju just oblaten med både Kristusavbild och kors som en gynnare. 3 mars berörs även denna fråga men här verkar det inte vara i intresse av uppenbarelser eftersom de endast frågar om hon mottagit biktens och altarets sakrament i de olika städerna när hon färdades genom landet. Jeanne svarar kort:


Ja, några gånger.


Detta är mer eller mindre det som berörs i denna fråga.


Sedan dröjer det ända till den 14 mars innan något intressant inom fastefrågan uppdagas. Det som föranleder denna fråga är det hopp som Jeanne gjort från sitt fängelsetorn staden Beaurevoir. Innan hon flyttats till Rouen där nu rättegången pågår så kastar hon sig ut från fängelsetornet och slås medvetslös. Efter detta kan hon inte äta på tre dagar. Detta omvittnar hon själv:


Vidare sade hon att, sedan hon hoppat, hade hon inte velat äta på två eller tre dagar. Likaså hade hon blivit så skadad genom sitt språng, att hon varken kunde äta eller dricka.


Men hon tröstas av Heliga Katarina:

Och då började hon återhämta sig och började äta. Och blev snart frisk.


Detta vittnar således om att Jeanne både kan och vill äta och fastandet verkar inte höra till en regelbunden företeelse.


Rättegången fortskrider och det är huvudsakligen (som nämnts tidigare) just visionerna och frågan kring Jeanne d´Arcs begagnande av manskläder som är fokus. Snart är huvudförhandlingen över och man överlägger hur den ska fortsätta. Jeanne informeras om hur klerkerna har för avsikt att vägleda henne i den fortsatta rättegången och man förklarar för henne att hon inte är tillräckligt undervisad inom skrifter och andra högämnen och erbjuder henne någon att hjälpa henne i hennes vidare utfrågning men hon avböjer och säger att hon förlitar sig på herren.
 Sedan läses de sjuttio artiklarna som hon anklagas för och hon svarar på desamma. Förhöret fortsätter 30 mars men inte förrän den 18 april talas det om mat igen och denna gång är hon återigen inkapabel att äta.


”Hon svarade på detta: Det synes mig, med hänsyn till den sjukdom som jag har, att jag är i stor dödsfara”


Här har översättaren till svenska, Erik Sandblad gjort en not. Förmodligen svår matförgiftning, förorsakad av skämd fisk.


Detta intygas även av Reginé Pernoud som skriver att en karp sänts till Jeanne av Biskop Cauchon som drivit rättegången. Om denna varit förgiftad eller dålig är omöjlig att svara på och ordkrig uppstår då Jeanne menar att hon blivit förgiftad och klerken D´estivet menar att Jeanne medvetet ätit rutten mat som hon hittat i sin cell.
 Faktum kvarstår dock att hon trots allt har ätit.

Detta är dets sista som nämns angående fastefråga och mat i rättegångsprotokollet. Jeanne d´Arc fälls för kätteri emot den katolska tron på grund av att hon burit manskläder och uppträtt kätterskt eftersom hon inte vill underkasta sig kyrkan. Den 30 maj 1431 bränns Jeanne d´Arc på bålet på torget i staden Rouen. Det dröjer 24 år innan hennes fråga återigen blir aktuell och då i den rättegång som ska upprätta hennes namn.

Innan vi går vidare finns ytterligare en aspekt att titta på. Detta är det som inte rättegångsprotokollet nämner alls, men som icke desto mindre gör det intressant.


Just det faktum, att Jeanne i sin cell, skulle ha utövat någon överdriven fasta. Om så skulle vara fallet skulle detta då inte falla för intresse hos klerkerna? Om man tittar på både Bell och Bynum så omtalar de drivor av fakta om ur helgon, nunnor i sina kloster på olika sätt späker sina kroppar med tillhyggen eller genom onormal fasta. Vittnen är tagna av hur dessa fromma kvinnor begagnar fasta och Imitatio Cristi för att uppnå önskvärda tillstånd. Jag tror mig kunna se just fascinationen hos deras biktfäder som verkar imponerade av hur kvinnorna skickar sig. Vi ska komma ihåg att Jeanne var under ständig och hård bevakning i sin cell och hennes mat har burits fram åt henne. Om hon vägrat äta så borde fångvaktare eller de präster som hämtade henne om morgnarna omvittnat detta. Men inte ett spår av detta finns i protokollet förutom då Jeanne på grund av anormala omständigheter inte kan äta som vi sett. Vidare nämns inte något om Jeannes kroppsliga skick förutom att kroppsfunktionerna fungerar. Detta nämns emot slutet av rättegången. Jeanne ber sina vakter att lämna tillbaks hennes kläder så att hon kan göra sina naturliga behov vilket betyder att hennes kropp måste ha fungerat normalt.
 Vidare omnämns inget angående maten i fängelset eller hur hon ställer sig till den. Slutligen kan jag anta att hon fick mat för en fånge, snarare än en hertig, och detta troligtvis 1-2 gånger om dagen. Men om hon låtit bli att äta torde detta vara omnämnt. Å andra sidan tyder överdriven fasta på fromhet och detta var visserligen något man under rättegången försökte underhålla protokollen. Så om Jeanne fastat överdrivet hade detta möjligtvis inte uppdagats. Däremot outbildad inom teologiska tankegångar så skulle det förefalla egendomligt att hon skulle utföra Imitatio Cristi i den utsträckning som Bynums och Bells helgon gör.


Det är inte mycket beskrivet i protokollen om hur Jeanne får sina uppenbarelser och visioner. Det beskrivs hur gestlaterna ser ut, och att de har en doft och Jeanne ser dem med sina egna ögon. Vid ett tillfälle nämns dock hur hon väcks av rösten en morgon.

Tillfrågad vad hon gjorde föregående dag på morgonen, när hon hörde denna röst, svarade hon att hon sov och att rösten väckte henne. Tillfrågad om ”rösten” väckte henne genom sitt tal eller genom att röra vid henne med armarna eller på annat sätt, svarade hon att hon väcktes av rösten utan att denna vidrörde henne.


Ingen har någonsin sett Jeanne d´Arc i hänryckning eller när hon mottagit sina visioner. Detta är något som är vanligt hos andra kvinnor inom den mystika traditionen. Hos Heliga Birgitta finns flera exempel på hur hon mottagit sina uppenbarelser. Det är möjligtvis alltså ett extatiskt tillstånd som Birgitta hamnar i, i och med bön i hög utsträckning. Heliga Birgittas Uppenbarelser finns nedskrivna i fyra böcker och i en av dem återfinns Frågornas bok. Denna bok får Birgitta uppenbarad för sig och hennes page försöker väcka henne när hon fallit i trans.


… och när hon nu nalkades nämnda slott, fattade hennes tjänare hästens tygel och begynte röra henne och liksom väcka upp henne ur denna hänryckning.


I 91:a kapitlet i Bok VI av Himmelska uppenbarelser läser vi följande:


När bruden var mycket försvagad till kropp och hjärna, på grund av för mycket fasta och vaka, och hennes själ på grund av denna vanmakt icke helt kunde förstå de ord, som hon hörde Kristus tala till henne, så tillade Kristus …


Påverkar Jeanne då sin möjlighet till uppenbarelse själv? Enligt Professor Wulff så är denna teknik vanligt förekommande inom religionen. Wulff menar att det finns flera olika slags fasta som framkallar olika tillstånd och som påverkar kroppen och hjärnan fysiskt men varnar också för att spåra effekterna av fasta, är oerhört komplicerat. Wulff säger också vidare att det inte är vanligt att man avser att fasta för att framkalla en reaktion utan att reaktionen är en bieffekt av fastan. Ytterligare ett stycke passar intressant nog in i detta sammanhang.


Oavsett orsak till fasta har individer otvetydigt iakttagit, att den givit effekter som vi skulle kalla subjektiva, sådana som livfulla drömmar eller visioner eller minskandet av sexuella begär. Därför blev fastan också ett medel för att söka profetiska uppenbarelser och en metod för andlig disciplin.


Rättegången 1455


Pierre Cauchon som drivit den första rättegången är inte längre i livet 1455 men vid sidan om vänner till Jeanne och hennes släkt så ställs både riddare från hennes här och några av de klerker som drivit den tidigare rättegången till svars. Den nämnda rättegången är på order av konung Karl VII. 1453 har England drivits ur landet och det hundra åriga kriget är över med fransk vinst. Det krig som började 1437 och som gjort att Frankrike lidit stora förluster vänder i och med Jeanne d´Arcs upphävning av belägringen av Orléans. Efter denna incident vinner England inga större landsområden. Rättegången hålls i staden Rouen precis som den tidigare dito.

Först ut att förhöras är Jeanne, änka efter Thiesselini från Vitelle, boende i Domremy (Jeanne d´Arcs födelseplats.) Hon lovordar i första hand föräldrarna som goda katoliker, välfrejdade och om hur Jeanne d´Arc blivit döpt i dopfunten i sockenkyrkan Beatus Remigius i Domremy. Vidare berättar hon om Jeanne:


… var en god dotter, levde hedervärt och fromt såsom en klok dotter; hon gick villigt i kyrkan. Hon fruktade Gud. Hon gick åtskilliga gånger till Vår Frus kyrka i Bermont med några flickor för att be till Heliga Maria:


Varför jag har valt att ta med detta vittnesmål är för att visa hur de flesta av Jeannes vänner beskriver henne. I protokollet från 1455 är detta genomgående för Jeannes försvar.

Vidare i samma anda, Ludvig Martigneyos vittnesmål:


Han sade att Jeanne Jungfrun var en god dotter, gick gärna i kyrkan, tjänade Gud”


Vidare:


Ibland när det var hennes tur, vaktade hon djuren. Och han ansåg Jeanne god, så vitt han visste; aldrig någonsin hade han hört motsatsen sägas om henne.


Durand Laxard, intygar även han om Jeannes fromhet:


Jeanne var av god samhällsställning, from foglig, gick villigt i kyrkan. Gick villigt till bikt. Gav, som han lade märke till, allmosor till de fattiga, i den mån hon kunde, såväl i Domremy som nämnda Burey, i vittnets egen gård, i vilken Jeanne vistades under en tidsrymd av sex veckor. Hon arbetade villigt, spann, gick med och plöjde, passade kreaturen och utförde annat hedervärt kvinnoarbete. Han visste inte annat att förmäla.


Inte heller här framkommer något exceptionellt angående Jeannes person. Varken fasta, kroppspäkning såsom flagellering nämns, inte heller något om att hon skulle ha haft en anormal aptit. Vad som är tydligt är att hon är väldigt from och besöker kyrkan men inte att detta på något sätt var i överdriven form.

Nästa vittnesmål som nämner något om hennes intagande av mat är Jean, greve av Dunois som hon möter första gången vid Orléans.


När han nämner följande har Jeanne d´Arc blivit träffad av en pil strax mellan halsen och skuldran, som trängt in en halv fot in i köttet. Efter skärmytslingen vårdas hon och Greven av Dunois omvittnar:


Medan skötseln skedde genom en fältskär blev hon återställd genom att lägga på fyra eller fem bröd, doppade i vin blandat med mycket vatten, och hon intog ej någon mat eller dryck på hela dagen.


Jag anser dock att någon vikt knappast bör läggas på Dunois kommentar angående intagandet av mat eftersom detta troligtvis mer beror på hennes skada än att hon skulle föredra att fasta. Även Dunois intygar om Jeannes fromhet:


Han sade och uppgav att när det gällde renlevnad överträffades hon inte av någon levande person, och han hörde många gånger av den väl insatte krigaren Jean d´Aulon, numera fogde i Baucaire, som konungen placerat och förordnat nästan som sin egen livvakt såsom klok och ärbar sedd krigare i Jungfruns sällskap, att denne trodde inte att någon kvinna var mer dygdig än Jeanne Jungfrun.


Innan denna kommentar finner jag ytterligare något som tyder på att Jeanne inte riktigt hänger sig åt vad mystiker vanligen gör under perioden. Det är samma vittne som hört följande vilket han omvittnar när Jeanne rider in i staden Crepsy en Valoys. Jungfrun rider mellan vittnet och ärkebiskopen av Reims. Denne Biskop frågar Jeanne:


O, Jeanne, på vilken plats, hoppas du att avlida, på vilket hon svarade: Där det behagar Gud, eftersom jag är varken förvissad om tid eller plats, mer än ni vet det. Och det vore väl om det behagade Gud, min skapare, att jag nu drog mig tillbaka, lade ned vapen och gav mig av att tjäna min far och mor när det gällde att sköta deras får, tillsammans med min syster och mina bröder, som skulle bli mycket glada att se mig.


Jeanne menar här troligtvis att hon är klar med sin mission. Just att befria Orléans och att föra konungen till kröningen i Reims. Hon har inte alls för avsikt att fortsätta sina stridigheter eller följa med armén. Hon vill istället bli hemförlovad till sin hemby Domremy för att ta itu med vardagliga sysslor snarare än att bli erkänd varken som helgon eller på annat sätt sia om Gud och hans paradis. Här vill jag vidare då påvisa att Jeanne inte alls ser sitt liv som medium för Gud i några andra avseenden.

Herr Massiue som var närvarande vid den första rättegången utfrågas den 12 maj 1455. hans uppgift under den tidigare rättegången var att sammankalla rådsherrarna och att föra Jeanne till och från fängelset, vid inställelser inför domarna. Denne Massiue verkar ha haft fortlöpande kontakt med Jeanne under hennes fängelsetid och omvittnar att hon var fjättrad med en kedja som var fäst vid en planka i cellen i borgen i Rouen. Han berättar även att en bur var förfärdigad åt henne men denne kom aldrig i bruk.
 Hans vittnesmål är gediget och om Jeanne berättar han:


Och han hade därför mycket av förtrolig samvaro med henne. Och som det syntes honom var hon en god, enkel och from flicka.


Hans vittnesmål sträcker sig från att hon anländer Rouen och han vet inget om flickan innan hon kommit dit. Men vittnesmålet från rättegången är däremot ett av de viktigare just eftersom han var ständigt närvarande men inte tog någon ställning vad gäller rättegången. Efter att Jeanne avsagt sig rösterna och skrivit under det dokument där hon underkastar sig kyrkan, kastas hon åter i fängelset. Tre dagar senare har hon återfallit och tagit på sig sina manskläder. Det råder stor förvirring kring dessa fakta än idag men Massieu menar att de kvinnokläder som hon givits, har under natten bytts ut mot manliga för att hon ska återfalla.


Och trots att hon begärde av vakterna, att de skulle lämna tillbaka kvinnokläderna till henne så att hon kunde lämna bädden, då hon behövde tömma magen, vägrade de inte desto mindre att ge henne kvinnokläderna, som de tagit bort och sade att hon inte hade andra än dessa kläder.


Vad jag här vill påvisa är att hennes kroppsfunktioner fungerar i en viss mån. Som tidigare nämnts så vet vi inget om den mat hon mottog, förutom denna skämda fisken. Men trots det behöver hon använda toalett och detta tyder i alla på något sätt att hennes kropp fungerar normalt.

Herr Jean, Hertig av Alencon, var kusin till Karl VII och stred vid sida om Jeanne d´Arc under fälttågen. Även hans vittnesmål är gediget eftersom de under ett år levt tillsammans i fält och slott. Det är just vid slottet i Chinon som de båda möts första gången.

Dagen efter mötet samlas Jeanne, Alencon, kungen och hans rådgivare och håller möte där man diskuterade saker som:


… blev omnämnt ända till frukost. Och efter frukost gick konungen ut till ängarna för att ströva


Senare är de i Poitier där Jeanne undersöks av de klerker som skall godkänna hennes mission innan hon drar ut i krig. Alencon är närvarande vid ett av tillfällena och:


Därefter åt Jeanne frukost tillsammans med vittnet. Hon sade att hon blivit granskad ingående


Helt odramatiskt syns att Jeanne äter frukost tillsammans med Alencon. Visst kan det verka trivialt att diskutera om Jeanne åt frukost eller ej, men det jag härmed vill påvisa är att det inte diskuteras hur hon fastade utan istället är det en odramatisk bild av vardagen som nämns.

När de ligger i fält får vi ytterligare ett vittnesmål av Alencon som kan vara av vikt.

Vittnet sade även att då han låg i hären med Jeanne och soldater i halm, han såg nån gång då att Jeanne gjorde sig i ordning. Och han såg ibland hennes bröst som var vackra.


Även detta säger något, om Jeanne skulle ha varit drabbad av denna anorexia eller inte. Anorexia drabbar ju hela kroppen och sätter funktionerna ur spel men de största reserver av fett dras tillbaka och brösten är oerhört vanligt att de försvinner. Alencon omvittnar visserligen inte storleken på Jeanne bröst, inte heller vet jag inget om modet kroppsmässigt men undernäring vilket var troligtvis vanligare bland bönder och fattiga undveks troligtvis i högre kretsar. Hur som helst så hade Jeanne enligt Alencon vackra bröst och jag tolkar det som välskapta normalbyggda och inga tecken på något anorektiskt utseende. Vidare är det ju ett intressant vittnesmål ur den synpunkt då den inte är relevant för den rättegång som den nämns i. Avslutningsvis vittnar även Alencon om att hon var en god dotter som gärna gick i kyrkan.


Lantbrukaren Jaquerin, boende i Jeannes hemby vittnar också men inga nya egentliga fakta nämns av honom. Även han sällar sig till dem som säger:


att hon var en god dotter, fruktade Gud, och gärna gick till kyrkan. Hon sysselsatte sig dagligen med hushållsarbete.


Ett annat förekommande ämne är det träd som växte i Domremy där man under vår och sommar samlade sig och lekte lekar. Troligtvis i form av någon skördefest eller skördetid. (Förf. anm.) Jaquerin förklarar:


De bar med sig bröd, som de bröt sönder och åt. Han sade även att Jeanne Jungfrun i ungdomen nämnda dagar gick med flickorna till trädet för att ströva.


Även detta vittnesmål har jag valt för att peka på hur Jeannes umgängesliv såg ut och inget omvittnar att hon skulle vara en enstöring som höll sig undan. I hemmet utförde hon sina sysslor och inget visar att hennes tro skulle vara av såna proportioner att hon negligerade sina sysslor.


Sista vittnet i rättegången omvittnar inget nytt och det är samma jargong vad gäller lovordandet av Jeanne.

Några tecken på anormal fast, överdriven eller extremfasta finns inte heller i detta dokument. Men även här så får man titta mellan raderna och studera det som inte finns med. Om vi tittar på både den undersökning som Bynum gör och den som Bell gör så omvittnas det i flera av hagiografierna om hur helgonen och nunnorna skickar sig i sin tro. Det är en ingående dokumentation hur deras fasta ser ut och hur livet kring dem ter sig. Visserligen ska vi skilja på dokumenten men trots allt så återfinns inget av detta i Jeanne d´Arc protokoll. Om hon hade fastat eller låtit bli att äta hade det då inte varit ett faktum som borde ha diskuterats eller omvittnats? Det verkar mig inte troligt, att något sådant skulle ha utelämnats vid någon av rättegångarna. Det som skiljer dokumenten är i synnerhet att hagiografierna är nedskrivna av vittnena själva eller deras biktpräster. Jeanne har ju själv aldrig skrivit ned något. Hon hade dock en biktpräst men inte heller han skrev något om Jeanne. Detta kan möjlig vara ytterligare ett tecken på att Jeanne inte tydde sig till någon religiös tradition, inte heller mystisk.


Jag vill nu anknyta till Marina Warners fakta kring saken och denna är egentligen att Jeanne inte faller tillbaka på någon mystisk tradition. Efter som den heliga anorexia och dess omnejd just knyter till denna tradition så stämmer den inte något vidare in på Jeanne som någon egentlig mystiker. Detta framför Marina Warner i sin bok Joan of arc, The image of female heroism som behandlar Jeanne d´Arc ur ett genderperspektiv. Warner förklarar att Jeanne inte är någon egentlig mystiker och att detta beror på att hon talar endast om det jordliga och ingenting om livet efteråt, det andliga. Hon menar vidare att Jeanne inte förstår eller svarar mot den mystiska traditionen likt andra mystiker. Jeannes uppenbarelser bör således ses som rent politiska och har alltså mycket lite att göra med någon egentlig religiös utgångspunkt i dess egentliga mening. Warner nämner vidare Hildegard av Bingen och Elisabeth av Shönau och att också dem nyttjade sin andliga sida för att influera politiska affärer även om de inte var den ”soldat” som Jeanne var.
 Vid inget tillfälle hör vi henne predika om Guds straff, paradiset eller hur man ska leva. Jeanne är inte vältalig vilket klerkerna påpekar och kan inte arbeta i abstrakta tankegångar, jämfört med klerkerna skolastiska utbildning.
 Det finns inga bevis för att hon skulle ha uppviglat åskådare och hennes mission är helt enkelt, att driva ut engelsmännen ur Frankrike. Jeanne talar heller inte om antikrist, vilket hör till flera av de mystiker som lever under Jeannes tid. Att hon till trots hamnat över listan av kvinnliga mystiker har troligtvis att göra med att hon är just kvinna under den period då mystiker ökar i antal. Jeanne ser vad hon vill se och nyttjar sina uppenbarelser för sin mission som hon slutgiltigt lyckas med när engelsmännen slutligen lägger ned vapen 1453.


Ytterligare en aspekt finns i denna diskussion och det är den vanligt förekommande företeelsen att flera av helgonen, såväl som vårt egna Helga Birgitta, refererar till mat och smakupplevelser i sina uppenbarelser. Ord som mjölk och honung är två vanliga termer som även refererar till denna strömning inom mysticismen som i sin tur kommer från Höga visan. Visionerna som skrivs ned, sluter sig till denna tradition som var vanlig inom klosterväsendet. Men nu har vi ju inga skrifter hos Jeanne men i hennes vittnesmål finner vi heller inget som pekar på att hon skulle sälla sig till denna tradition. Det verkar hos flera av de andra helgonen i stället finnas en matobsession som möjligtvis kommer ur ständig hunger av fastan.

IV:I Analys av undersökningen

· Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne d´Arc skulle ha varit anorektiker eller att hon på annat sätt hade anormala matrutiner?


Jag har i följande arbete studerat de två rättegångsprotokoll som tidigare omnämnts. Jag finner det oerhört svårt med hjälp av dessa att tyda ut att Jeanne d´Arc skulle vara varken anorektisk, alltså heliga anorexia eller att hon på uppvisar något som pekar på att hennes matrutiner skulle vara onormala. Vid några få tillfällen nämns hennes förhållande till mat men här framgår endast på tre ställen att hon inte skulle ha ätit. Det är när hon skadats vi striderna i utanför Orléans som ett vittne säger att hon inte åt på hela dagen (efter att hon skadats i axeln) och mig synes det inget onormalt i detta utan snarare troligt att hon efter ombindandet av axeln inte haft aptit. Vi måste ju också tänka att detta händer i strid och mat är kanske inte det primära att tänka på vid ett sånt tillfälle. Vid ett annat tillfälle vägrar hon mat och även dessa är båda i samband med sjukdom. Det första efter att hon hoppat från fängelsetornet i Beauvroir där hon skadas och inte äter på någon eller några dagar, troligtvis även här på grund av förlorad aptit och hon omvittnar även själv att hon äter efter att hon tillfrisknat. Sista gången hon förlorar aptit är då hon ”förgiftats” av en skämd fisk (medvetet eller omedvetet vet vi inte) i fängelset i Rouen. Ett vittne menar att hon ätit ruttna saker i cellen för att själv framkalla sin sjukdom eller till och med död, men Jeanne hävdar motsatsen. Att Jeanne d´Arc vid de senaste nämnda tillfällen inte ätit ser jag inte som något ordinärt utan tvärtom tyder det på att hon varit för sjuk för att äta. Klerkerna frågar om fastan men även denna fasta verkar inte extrem på något sätt utan hon fastar de utsatta dagarna. Vid ett tillfälle dock nämner hon att hennes röster sagt henne att hon inte får dricka vin förrän påsk och därefter skulle hon få lättare att äta. Här är den enda kommentaren som jag inte kan få någon rätsida på. Jag vet inte hur jag ska tyda eller tolka detta. Möjligtvis hade hon varit sjuk återigen och skulle få lättare att äta. Vittnen såsom hennes riddare i fält nämner att hon i Chinon i slottet åt frukost med kungen och att hon i Poitier även äter frukost med samma vittne. Vad hon fick att äta i fängelset är svårt att svara på och min teori är att hon inte behandlades som någon högklassig fånge utan istället fick mat som motsvarade en icke-adlig person. Vad gäller hennes kropp så motsvarar den inte heller den kropp som en anorektiker har. Hon har vackra bröst enligt ett vittne och detta tolkar jag som välformade, och hos en anorektiker så är brösten en av de saker som försvinner tidigt. I fängelset behöver hon vi tillfälle använda toalett och hennes kroppsfunktioner verkar även de normala. Självklart är det svårt att påvisa att en kropp fungerar normalt efter ett toalettbesök men det framgår inte någonstans hos något vittne att hennes kropp skulle bete sig annorlunda eller att den såg annorlunda ut. Torde detta inte ha omnämnts om hennes kropp varit anormal? Jag hävdar detta. Om Jeanne d´Arc hade haft matproblem, extremfasta eller varit synligt anorektiker så hävdar jag att detta borde ha nämnts av något av de vittnen som träffat eller sett henne, på något sätt. Fasta tyder ju på fromhet och överdriven fasta tyder på extrem sådan. Om sådant var fallet skulle detta inte utlämnas utan tvärtom istället nyttjas som tecken på fromheten. Slutligen hittar jag få, om några spår som följer Bynums och Bells modeller för de heliga kvinnor som omnämns i deras böcker i protokollen. Detta hävdar jag, hör mer till den tradition av mystiker som Marina Warner istället talar om, där hon nämner att Jeanne d´Arc inte kan sättas i samma fack som de andra mystikerna då hon inte alls faller inom ramarna för den nämnda traditionen. Här tror jag ytterligare finns ett bevis på att Jeanne inte skulle vara heligt anorektisk eller fastat i extrem omfattning.

· Finns det något i protokollen som tyder på att Jeanne använder sin fasta för att framkalla sina visioner?


Frågan är klart svårare att svara på eftersom Jeanne själv aldrig talar om hur hon får sina uppenbarelser. Hon berättar i några meningar om hur de kontaktar henne genom att väcka henne. Vid två tillfällen nämns rösterna i samband med fasta. Första gången hon hör rösten i sin fars trädgård så har hon fastat, vilket hon själv vittnar om. Andra gången är i fängelset som hon hör rösten och klerkerna undrar om hon fastat och svarar jakande på frågan. De frågar inte om hon framkallat visionen med hjälp av fastan utan går vidare efter hennes jakande. Inget vittne har heller sett henne få en vision, vilket inte är helt ovanligt hos till exempel Heliga Birgitta. I den omfattning hon har sina visioner så är det svårt att se, om hon fastat varje gång och det verkar som att visionerna kommer även om hon ätit. Hur lång fastan bör vara innan man får ”delirium” är svårt att säga eftersom det är olika från person till person men troligtvis dröjer det ett tag innan man blir så uttorkad att kroppens normala funktioner slås ut. Professor Wulff menar dock att fastan kan vara ett medel för uppenbarelse men då en bieffekt av fastan och inte det primära. Möjligtvis är fastan ett sätt för Jeanne att uppnå ett tillstånd men jag finner det svårt att ur de protokoll jag studerat kunna svara varken jakande eller nekande på frågan.

· Varför koncentreras flera av frågorna kring rättgången kring hennes fasta?

Frågorna kring Jeannes fasta är intressant ur flera synpunkter. Vad vill klerkerna med dem? Varför intresserar det dem? Klerkerna är klart ivriga att studera rösterna och deras natur ur en skolastisk synpunkt. Detta kan möjligtvis även vara ett problem eftersom Jeanne och klerkerna egentligen inte förstår varandra. De är teologiskt utbildade medan Jeanne är illitterat och lågutbildad. Trots allt vill klerkerna veta allt ifrån hur dessa röster för sig, talar, klär sig och ser ut. Men även hur Jeanne får uppenbarelserna. På denna fråga får de inget bra svar. De är dock intresserade av om hon fastat i samband med visionerna. Som tidigare nämnts så är det i hennes fars trädgård som hon hör rösterna och då har hon fastat och detsamma gäller när hon i fängelset hör rösterna och klerkerna undrar om hon fastat nyligen. Jag tror mig kunna se ett samband mellan den mystika traditionen som är i omlopp vid tiden och varit så under 200 år. Denna tradition är mindre representerad inom franska gränser jämfört med närliggande områden som Nederländerna, Italien och Tyskland. Men traditionen bör dock ha varit representerad och det skulle vara omöjligt att detta skulle ha undgått de utbildade prästerna. Dessa utbildade i skolastik var troligtvis både intresserade och fascinerade av att fråga ut henne och jag menar att deras frågor kring fastan hör till den mystika traditionen som de känner till. Troligtvis försöker de i alla fall reda ut om Jeanne använt fastan som medel men de verkar inte kretsa kring detta i första hand.

IV:II Sammanfattning


Jag har i följande arbete studerat Jeanne d´Arc (d. 1431) och hennes person i en studie där jag försökt utröna om hon på något sätt led an Helig Anorexi eller på något annat sätt haft en anormal syn på fasta. Jag har studerat två rättegångsprotokoll Jeanne d´Arcs Rättegångsprotokoll, 1431 och Vittnens utsagor 1455 med min frågeställning som nämns ovan. Jag har utgått från den litteratur jag studerat: Caroline Walker Bynums Holy feast and Holy fast och Rudolph Bells Holy Anorexia och sedan använt dessa för att studera rättegångsprotokollen. Jag har sedan utgått från min frågeställning och på så sätt försökt göra ett gediget och källkritiskt arbete. Jag har kommit fram till att det är finns få om några alls spår av att Jeanne d´Arc skulle ha lidit av anorexia eller på annat sätt ha fastat i extrem omfattning. Matfrågan är visserligen inte primär i dokumentet men det finns inget som tyder på att hon skulle ha haft en extraordinär inställning till den. Hon fastar visserligen men detta i synnerhet med de fastställda fastedagar som angivits och det omvittnas att hon åt i flera stycken av protokollen. Hennes kropp visar heller inga annorlunda avvikelser som framkommer här. Vidare är det svårt att knyta Jeanne d´Arc till den mystika traditionen där fastan även är central. Vad gäller andra frågan om hon använder fastan för att framkalla sina syner så har jag gått bet på att svar på den utifrån de protokoll jag läst och lämnar frågan öppen. När det gäller klerkerna och deras intresse kring frågan så är min övertygelse att de är bevandrade inom den mystika traditionen som då haft fäste inom kristendomen under 200 år. Jag menar att de möjligtvis tror eller i alla fall vill utröna om Jeanne d´Arc använder fastan som medel för att få sina visioner. Frågan är inte central dock och de verkar inte kretsa kring den i första hand.


Jag vill slutledningsvis tillbakavisa Rudolh Bells teori att Jeanne skulle ha lidit av helig anorexia efter som få, om några indicier pekar på detta.
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