
 

 
 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

Jeanne d’Arc och hjältemyten 
En hjältemyt tolkad jungianskt 

Jakob Ringbom 
Juni 2008 

B-uppsats, 7,5 högskolepoäng 
Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap B 
Handledare: Åke Tilander 



Innehållsförteckning 
 
I:I Inledning .......................................................................................................................... 3 
 
I:II Syfte och frågeställning............................................................................................. 3 
 
I:III Material......................................................................................................................... 3 
 
I:IV Metod ............................................................................................................................. 4 
 
I:V Avgränsning .................................................................................................................. 4 
 
I:VI Teori ............................................................................................................................... 4 
 
II:I Tidigare Forskning..................................................................................................... 5 
 
II:II Bakgrund - Jeanne d’Arc....................................................................................... 7 
 
III:I Undersökning.............................................................................................................. 8 
 

Hjältens mirakulösa födelse i enkla förhållanden............................................................. 9 
 
Hjälten har en beskyddare................................................................................................. 9 
 
Tidiga exempel i barndomen på övermänskliga styrka .................................................. 10 
 
Den segerrika kampen mot ondskan makter................................................................... 11 
 
Den snabba vägen mot makt och inflytande................................................................... 12 
 
Hennes hybris ................................................................................................................. 12 
 
Eller ett heroiskt offer, som leder till hennes död........................................................... 13 
 
Hennes slutliga fall genom svek ..................................................................................... 13 
 
De flesta hjältar måste möta och besegra monstra och onda väsen ................................ 14 
 
Hjältens symboliska död blir en fullbordan av hennes mognad ..................................... 15 
 
Jagets framväxande kan även symboliseras av ett offer ................................................. 15 

 
IV:I Slutsats och sammanfattning............................................................................... 16 
 
Käll- och litteraturlista.................................................................................................... 18 
 

 2



I:I Inledning 
 
“And before her run the fleeing enemies. None can stand up against her. She is doing this, 
while many eyes are watching …” 
 
Ur ”Ditié de Jeanne d’Arc” Christine de Pizan. 
 
Orden tillhör en av medeltidens första skrivande kvinnor. Hon skriver en dikt om hjältinnan 
Jeanne d’Arc långt innan myten om Jeanne d’Arc är vedertagen. Följande uppsats är ett 
försök att markera just vad som är hjältemyt hos Jeanne d’Arc och hur denna arketyp är tydlig 
att utläsa oberoende vem som är hjälten. Hjältemyten är en av våra äldsta fasta mytformer 
som än idag appliceras på personer eller händelser där hjältar förekommer. Den blir en sorts 
dramaturgiskt upplagd pjäs som vi kan följa och där den ena klassiska hjältemyten inte skiljer 
sig nämnvärt från den andra. 
 
I:II Syfte och frågeställning 
 
Syftet med följande uppsats är att titta närmare på mytbildningen kring Frankrikes national-
helgon Jeanne d’Arc och då i synnerhet hjältemyten. Jag har i mina studier av fenomenet 
Jeanne d’Arc stött på flera verk ägnade åt henne som hjälte men ingen som ställer henne emot 
mytbildning och då i synnerhet inte mot Jungs specifika modell. Därav tror jag mig kunna 
göra ett på ett sätt unikt arbete inom området. Hjältemyter inom historisk litteratur är inget 
nytt i sig och har använts på flera av våra stora hjältar. Min frågeställning är som följer: 
 

 Svarar legenden om Jeanne d’Arc mot C. G. Jungs arketyp av hjältemyten? 
 Skiljer sig Jeanne d’Arcs hjältebild ifrån den arketypiska och i så fall på vilket sätt? 
 
I:III Material 
 
Följande uppsats är baserad på Jeanne d’Arcs legend i huvudsak varför jag valt att använda en 
bok som inte är historisk. Jag letade upp Carl Cristoffer Gjörwells: Lefwernes beskrivning, 
Om Johanna d’Arc, 1767. Som årtalet anger så syns det att det är gammalt dokument och 
torde vara en av dem äldsta skrifterna om Jeanne d’Arc på svenska. Dokumentet jag begagnat 
mig av är från Karlstads universitet och jag fick fatt i en kopia av boken som omfattar ca 60 
sidor skriven på gammal svenska och även i frakturskrift. Carl Chrisoffer Gjörwell har skrivit 
ett flertal böcker om historiska personer som utkommit under 1700-talet. Gjörwell har i sin 
bok om Jeanne d’Arc använt sig av L’histoire de France, par Villaret, Tome XIV, XV. Denna 
skrift har i sin tur sammanfattat, vad Langlet du Fresnon och andra skrivit om henne. Vad och 
hur mycket Gjörwell har använt är dessvärre inte upptaget i boken och inte heller hur mycket 
eller vad som är hans egna kommentarer. Däremot så syns relativt tydligt att det är ett 1700-
tals dokument vad gäller tidens litteratur och även synen på religion, som uppdaterades under 
upplysningen. Katolska kyrkan som inte alls var representerad i Sverige under tiden är även 
den inte i god dager i dokumentet. Här kan man sälla sig till de postmodernistiska historikerna 
där man tydligt ser just hur tiden då boken skrevs, avspeglar sig i litteraturen. Vidare så 
beskriver boken inledande just bakgrunden till Jeanne d’Arcs bravader och inleds med hur 
tragiskt det är med krig och hur människan är funtad som ger sig ut på blodiga krigståg där 
människor offras för land och rike, och hur kungarnas blodtörst driver på.1 Vidare beskrivs 
även kungarna och deras bundsförvanter och beskrivs i sina utstuderade roller, där Karl VII 

                                                           
1 Gjörwell, Carl, Christoffer, Lefwernes beskrivning, Om Johanna d´Arc, s. 11 
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(Jeannes kung) är den fege, vankelmodiga kungen, och marskalk La Tremoille är den falska 
rådgivaren som redan innan har ett hat till Jeanne.2 Samtliga personer beskrivs med rika 
adjektiv där Jeanne är den goda flickan och hennes riddare är ärbara. Det är en mager be-
skrivning av Jeannes barndom men vi får veta att hon har fattiga föräldrar (vilket inte stäm-
mer enligt Pernoud)3 och hon beskrivs såsom gudfruktig, oskuld, uppriktig, ädelt sinne och 
med mod. Snart följer historien som mer eller mindre följer den bakgrund som beskrivs längre 
ned men med utmålande adjektiv och hjältemodiga insatser. Hjältetermerna är många och hör 
till tidens beskrivningar där de onda svartmålas och de ärbara höjs till skyarna. Vad gäller 
svartmålning så är det tydligt att just Pierre Cauchon (här kallad Peter Cauchon) är den onda 
klerken som skall få henne fast för kätteri och Gjörwell beskriver honom som det svartaste av 
får och han förklarar att inte tillräckligt med svart färg finnes för att svartmåla honom.4 Här är 
det inte heller engelsmännen som köper Jeanne d’Arc utan det är prästerna som gör detta, 
vilket inte alls stämmer enligt Pernoud.5 Utgången för Jeanne är dock densamma även i denna 
bok och hon avlider under täta suckar som avbryts av åkallandet av Jesus saliggörande famn. 
 
Vad gäller övrig litteratur så har jag vänt mig till historikern Reginé Pernoud och då i synner-
het Joan of Arc, Her story och Joan of Arc, By herself and her witnesses. Böckerna i fråga är 
heltäckande både vad gäller Jeanne d’Arc och hennes liv men även när det gäller hennes 
omgivning och personer. 
 

I:IV Metod 
 
Genom att studera Gjörwells verk vill jag med hjälp av C G Jungs arketyp av hjältemyten 
utröna om Jeanne d’Arc och hjältemyten kring henne, svarar mot densamma. Jag har inlett 
arbetet med att studera Jung och sedan tagit mig an Gjörwells bok i förhoppning om att kunna 
utreda den frågeställning som avses ovan. Jag har parallellt med studien av källan läst biogra-
fier som är rent historiska (så gott det går) för att kunna se vad som varit fiktion och mytbild-
ning och vad som varit fakta. Här har jag i huvudsak vänt mig den ryktbara historikern Reginé 
Pernoud som skrivit flertalet biografier om helgonet ifråga. Således blir uppsatsen till viss del 
historisk där jag tillämpar Jungs arketypiska bild såväl som källkritik. 
 

I:V Avgränsning 
 
I ett så stort ämne såsom Jeanne d’Arc har jag valt att nyttja litteratur som är uteslutande på 
engelska och svenska. Däremot är biografierna av Pernoud i sitt grundutförande skrivna på 
franska (Reginé Pernoud var fransk medeltidshistoriker) och för att på ett bättre sätt har jag 
valt de engelska översättningarna. Jag har även försökt leta så gammal primärlitteratur som 
möjligt och då på svenska och den äldsta jag funnit är just Gjörwells verk. 
 

I:VI Teori 
 
Den teori jag utgår ifrån är att hjältemyten, såsom C G Jung beskriver den kan appliceras på 
de flesta hjälteskildringar och även då kring hjältemyten hos Jeanne d’Arc. Som Lord Raglan 
säger, så finns det möjlighet att avvikelser finns och detta på grund av att man bör skilja på 
fiktiva hjältemyter och historiska hjältemyter. Detta syns tydligast i kanske första av Raglans 
exempel att ”personen var född av en jungfru av adlig börd och av en kung” (Se delen om 

                                                           
2 Gjörwell, Lefwernes beskrivning, Om Johanna d´Arc, 1767, s. 14-15 
3 Pernoud, Régine, Clin, Marie-Veronique, Joan of Arc, Her story, s. 221 
4 Gjörwell, Lefwernes beskrivning, Om Johanna d´Arc, 1767, s. 52 
5 Pernoud, Régine, Clin, Marie-Veronique, Joan of Arc, Her story, s. 97 
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tidigare forskning). Det ger ju sig själv att alla historiska personer inte kan vara födda av en 
kung eller moder av adlig börd. 
 
II:I Tidigare forskning 
 
Jolande Jacobi har skrivit ett arbete i Jungs anda som heter Complex Archetype Symbol in the 
Psychology of C. G. Jung. Jacobi var själv Jungs medarbetare och har i boken ifråga studerat 
hur Jungs tre centrala koncept inom den analytiska psykologin, det individuella komplexet, 
den universala arketypen och den dynamiska symbolen. Genom det nära arbetet med Jung har 
Jacobi haft en unik position till att tolka hans teorier. I huvudsak har jag studerat just arkety-
pen som Jacobi beskriver den i boken. Just arketypen, som innehåll i det kollektiva omedvet-
na, har effekt på alla psykiska upplevelser. På ett sätt är dem magnetiska fält, samlad energi, 
med underliggande transformationer av psykiska processer till bilder. Inledningsvis berömmer 
hon Jung för att hans arbete saknar dogmer, att han har en öppenhet mot nya upplevelser och 
att han ständigt var villig att korrigera sig själv och utvecklas. Hon beskriver vidare att hans 
arketypteori har undergått flertalet förändringar och utveckling även om hans fundamentala 
uppfattning alltid varit densamma. Termen ”arketyp” (archetype) som används även idag, 
introducerades 1919. Inledningsvis menar Jung att arketyper är begravda i vårt omedvetna 
och detta påvisar han genom att förklara att alla mytologiska fenomen, legendariska eller 
sagomotiv, som koncentrerar universala mänskliga beteenden till bilder. Genom historien har 
dessa återkommande bilder taget oräkneliga former, från den mest fjärran förståelsen hon de 
primitiva, genom religiösa idéer av alla nationer och kulturer, till drömmar, visioner och 
fantasier hos den moderna individen. Det finns en viss sanning i att sådana tankegångar och 
idéer har ”vandrat” men Jung menar att det finns en mängd fall där ingen kommunikation 
varit möjlig och därigenom är parallell uppkomst den enda förklaringen.6 Vidare skiljer Jung 
själv på två arketyper och uppmanar oss att göra detsamma genom att skilja på arketypen i sig 
(ännu latent och icke utvecklad) och en redan aktualiserad arketyp (uttryckt i medveten form) 
såsom en bild.7 
 
Jung förklarar vidare i Platonsk anda att arketypen inte är nedärvd genom tradition, språk och 
migration utan kan återuppstå spontant, när som helst, var som helst, utan influenser utifrån. 
Jung förklarar hur hjärnstrukturen hos individen spelar in. Arketyperna är inga spontana 
påhitt, utan självlärda element av det omedvetna psyket som fanns där innan något skapande 
var påtänkt. 
 
”They are inherited with the brain structure - indeed they are its psychic aspects.”8 
 
Jacobi förklarar vidare att sedan urminnes tider så har hjältemyten funnits och denna har 
återspeglats i solens rörelser, uppgång och nedgång. Denna har då blivit uttryckt genom 
otaliga bilder, till exempel myten om den döende och sedan återuppstående hjälten och vidare 
har dessa bilder alltid varit nedlagda i människans psyke.9 
 
Vad som är tydligt i Jacobis arbete är just att: 
a) Arketypen är inte nedärvda bilder.10 

                                                           
6 Jacobi, Jolande, Complex, archetype, symbol, In the psychology of C. G. Jung, s. 34  
7 Jacobi, Complex, archetype, symbol, In the psychology of C. G. Jung, s. 35 
8 Jacobi, Complex, archetype, symbol, In the psychology of C. G. Jung, s. 34  
9 Jacobi, Complex, archetype, symbol, In the psychology of C. G. Jung, s. 46 
10 Jacobi, Complex, archetype, symbol, In the psychology of C. G. Jung, s. 51 
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b) I jämförelse med våra individuella temporära liv, så är livet enligt arketypen tidlöst och 
oändligt.11 
 
The hero, A study in tradition, myth and drama, är en bok av Lord Raglan. Raglans bok 
koncentrerar sig kring mytbildning i tradition och drama och hur denna har uppkommit ur 
ritualer. Han menar att det traditionella berättandet i grunden aldrig är ur historiska eller 
fiktiva personer utan kommer ur riter och dess ritualer. Här har denna dramaturgiska scen sin 
grund. Myterna har uppkommit som historier kring en rit och dess omvärld. 
 
Vidare menar Raglan att man bör skilja på fiktiva (Robin Hood) hjältemyter och historiska 
(Kung Henry V). Att dessa fiktiva bör särskiljas är för att dessa oftast är skrivna av poeter och 
poeter inte är intresserade av historiska fakta. Raglan menar dock att historiska fakta kan 
förekomma i ett poetiskt verk.12 Raglan förklarar att det är också svårt att skilja på mytbild-
ning hos en historisk hjälte och att ofta blandas historiska personers bravader med myter. Han 
har ett postmodernistiskt synsätt vad gäller historia. Hans bok behandlar just myten och den 
historiska hjälten och menar att i mytens tradition och i historiens finner vi samma hjälte med 
samma namn, men med olika fakta.13 Raglan markerar dock att även om fakta är felaktiga så 
kan det finnas spår av sanning så till vida att påhittade saker inte är påhittade av ingenting 
utan att där kan finnas korn av sanning. Han har några kriterier på mytbildning kring en 
historisk person. 
 
1. Personen bör ha levt för tillräckligt lång tid sedan så att sanna fakta kan ha blivit ändrade 

(Ragland föreslår minst 50 år efter döden) 
2. Densamme bör ha varit känd eller ökänd inom vissa kretsar och ha genomfört dåd som 

myten kan anknyta till. 
3. Miraklen som personen genomfört bör ha en anknytning till den tid då man trodde på dem 

annars blir miraklen avfärdade som osanning. 
 
Men även om Raglan skiljer på myter kring fiktiva och historiska personer så finns det i hans 
arbete om fiktiva historier drag som även passar in på historiska. Här närmar vi oss kärnan av 
mitt arbete och Jungs teorier ligger i linje med Raglans. Raglan har studerat flertalet fiktiva 
personer och historier och hittat kännetecken som mer eller mindre alla har. Han nämner 
Moses, profeten Elijha men även Oedipus och Robin Hood. Intressant nog kan samtliga 
personers liv jämföras med de 22 artiklar som Raglan ställt upp. 
 
1. Modern är av kunglig börd. 2. Fadern är kung. 3. Som ofta är nära släkt med modern. 4. 
Födelse omständigheterna är ovanliga. 5. Kallad son av Gud. 6. I samband med födelsen är ett 
mordförsök ofta iblandat. 7. Han sänds iväg och 8. Uppfostras av fosterföräldrar. 9. Vi vet 
inget om barndomen. 10. Men vid mogen ålder återvänder han till det land som ska bli hans. 
11. Efter seger över kung/jätte, eller drake. 12. Gifter han sig med en prinsessa. 13. Blir kung. 
14. Styr sitt land utan större händelser. 15. Skriver lagar. 16. Men förlorar sin gunst hos 
gudarna och 17. Drivs från sin tron eller stad. 18. Möter en mystisk död. 19. På toppen av ett 
berg. 20. Hans barn (om det finns) ärver honom. 21. Hans kropp begravs inte men 22. Det 
finns en eller flera reliker.14 
 

                                                           
11 Jacobi, Complex, archetype, symbol, In the psychology of C. G. Jung, s.64 
12 Raglan, The hero, A study in the tradition, myth and drama s. 209 
13 Raglan, The hero, A study in the tradition, myth and drama s. 210-211 
14 Raglan, The hero, A study in the tradition, myth and drama s. 178-179 
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Denna modell passar in på flera av våra fiktiva hjältar. Om vi ser till en historiskt viktig 
person med stor mytbildning och tradition så har vi ju Jesus Kristus som även han passar in på 
flera av Raglans steg. 
 
Slutligen kommer vi till Jungs hjältemyt och dess värld. Han nämner att hjältemyten är den 
vanligaste och mest bekanta av alla myter. I boken Människan och hennes symboler ägnas en 
stor del åt just hjältemyten i kapitlet ”Gamla myter och moderna människor”. Det är även till 
detta kapitel jag hänvisar vad gäller Jungs modell för hjältemyten. Hjältemyten uppträder i de 
klassiska mytologierna såsom de grekiska och romerska såväl som under medeltiden, fjärran 
östern men även i nutida primitiva stammar. Den förekommer även i våra drömmar och detta 
är ju det område som Jung studerat mest i synnerhet. Den har en självklar dramatisk lockelse 
och en mindre självklar men icke desto mindre djup psykologisk betydelse. Vidare menar 
Jung att dessa hjältemyter varierar i detaljerna men ju mer man studerar dem, desto mer 
märker man hur likartat de är uppbyggda. Precis som Lord Raglan nämner så har alla ett 
gemensamt mönster, trots att de utvecklats bland grupper som inte haft någon kulturell 
kontakt. Jung menar att hjältetemat är av psykologisk betydelse för individen, som strävar 
efter att upptäcka och hävda sin personlighet, och för en hel grupp, med ett liknande behov av 
att befästa sin kollektiva identitet. Här följer Jungs hjältemytiska modell som jag hämtat från 
Människan och hennes symboler och som är densamma som jag kommer att nyttja för min 
analys. 
 
 Hjältens mirakulösa födelse i enkla förhållanden 
 Tidiga exempel i barndomen på övermänsklig styrka 
 Den snabba vägen mot makt och inflytande 
 Den segerrika kampen mot ondskan makter 
 Hans hybris 
 Hans slutliga fall genom svek 
 Eller ett heroiskt offer, som leder till hans död 
 Hjälten har en beskyddare: Till exempel bland grekiska heroer hade Teseus havsguden 

Poseidon till beskyddare; Perseus hade Atena och Akilles hade Kiron, den vise kentauren 
till beskyddare. 

 De flesta hjältar måste möta och besegra monster och onda väsen. 
 Hjältens symboliska död blir en fullbordan av hans mognad 
 Jagets framväxande kan även symboliseras av ett offer: Där döden kan vara en pånyttfö-

delse, Den kristna martyren Lucia, T ex offrade sina ögon för sin tro. 
 
Som synes så passar Raglans mytbild och Jungs ihop på flera plan även om Raglans är mer 
genomarbetat utifrån ett mytologiskt och dramaturgiskt perspektiv. Men skillnaderna är små 
på det stora hela. Nu följer således min undersökning och analys av helgonet Jeanne d’Arc 
och hennes hjältemyt med utgångspunkt i jungiansk modell. 
 
II:II Bakgrund - Jeanne d’Arc 
 
Samma dag som Jeanne d’Arc tågar in i Orléans för att befria staden från engelsmännen som 
hållit den omringad under större delen av 1430 så ritar en klerk en bild av en flicka med ett 
standar och med ett svärd vid sin sida. Han har själv aldrig sett flickan men snart har alla hört 
om det dåd hon utfört. Flickan har lyft belägringen av Orléans och på så sätt stoppat engels-
männen från att komma längre in i Frankrike via Orléans. Det är troligtvis redan här hjältemy-
ten kring Jeanne börjar och den kommer bara att öka under tiden som går. Snart vet både 
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fransmän och engelsmän om de stordåd som utförs av en ensam flicka och den armé som står 
bakom henne. Troligtvis sprids en bild av Jeanne d’Arc som löpeld över Frankrike (och 
England), en löpeld som inte verkar sluta ens när hon själv slukas av elden på bålet i Rouen 
ett år senare. Engelsmännen stora misstag kan vi idag kalla det. Just bålet, alltså, för snart har 
myten om hjältinnan Jeanne d’Arc tagit omåttliga proportioner och hjältemyten är ett faktum. 
Förutom de skrifter som finns lämnade efter rättegången mot henne så finns inget mycket 
samtida material att bearbeta. Däremot finns en dikt skriven av Christine de Pizan bevarad där 
hon hyllar hjältinnan och där hon själv avundas denna kvinna som drar ut i strid. Även här 
återfinns spår av den hjältemyt som är Jeanne d’Arc. 
 
Jeanne d’Arc föds i Frankrike under det brinnande 100-åriga kriget som då pågått ca 80 år. 
Vid 13 års ålder hör hon en röst i sin faders trädgård. Rösten intygar henne att den är från Gud 
genom Ärkeängeln S:t Mikael och snart hör hon rösterna även från S:ta Margareta och S:ta 
Katarina. I början råder de henne att vara en gudfruktig flicka och att hon ska skicka sig väl 
men snart blir de ihärdigare vad gäller att rädda Frankrike från engelsmännen. Vid 17 års 
ålder beger sig Jeanne från sin hemby för att bege sig till Konung Karl VII som håller hov i 
Poitiers. Hon intygar att hon är sänd av Gud och snart skickar han henne vidare till en under-
sökning för att utröna om hon kommer med goda eller onda avsikter. Efter tre veckors pröv-
ning anser klerkerna där att hon har goda avsikter och man skickar henne sedan med en här 
till fronten som då ligger vid staden Orléans som är belägrad av engelsmännen. Staden är en 
viktigt strategisk plats och ”nyckeln” till Frankrike. Snart har krigslyckan som hittills varit i 
dålig dager, vänt för fransmännen och man lyfter belägringen och Jeanne d’Arc träder in i 
staden med pompa och ståt. Det är nu som Jeanne och hennes myt troligtvis uppstår. Hennes 
bravader i Orléans sprids över Frankrike. Konungen som egentligen är kronsprins och inte 
kungligt vigd förs vid Jeannes sida till staden Reims där han samma år kröns till konung av 
Frankrike. Jeanne och hennes här fortsätter sin krigslycka under hösten men snart är åter 
stadskassan på sparlåga och Jeanne hemlovas vid kungens hov. 
 
I brist på andra råd görs några små försök att inta Paris men dessa avbryts av kungen själv 
som sedan skickar Jeanne d’Arc till staden Compiegne för att undsätta densamma. Utanför 
stadens portar under en skärmytsling så tillfångatas den unga flickan, under stor förvirring och 
snart har hon hamnat i burgundernas händer (som är allierade med engelsmännen). Hon säljs 
snart vidare till engelsmännen och i staden Rouen inleds en rättegång där Jeanne får står till 
svars mot anklagelserna att vara kätterska och häxa. Hon genomlider en lång fängelsetid med 
svåra prövningar och långa förhör. Här svarar hon tålmodigt och emellanåt klokt på de lärda 
klerkernas frågor men slutligen faller hon och avsäger sig rösterna som lett henne till seger. 
Det är just hennes tilltro till röster, att hon inte underkastar sig kyrkan och att hon burit 
manskläder som är vitala åtalspunkter som slutligen leder henne till bålet. Engelsmännen 
jublar och ser en seger medan Frankrikes befolkning ser ett stort nederlag. Detta martyrskap 
gör att Jeanne d’Arc blir en gemensam nationalsymbol för landet som än idag är påtaglig. 
Jeanne d’Arc kanoniseras så sent som 1920, nästan 500 år efter hennes seger vi Orléans. 
 
III:I Undersökning 
 
Efter att Gjörwell presenterat sin bakgrund till kriget och de karaktärer som tar plats i dramat 
så nämns snart Jeanne d’Arc. 
 
Frankrike såg sig dock nu, konungens ändrade beslut oagtat, lika utan hjelp då en, liksom af 
himmelen, sändes och vhilken ock så frälste riket. Sådant skedde, genom pigan Jeanne d’Arc. 
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 Hjältens mirakulösa födelse i enkla förhållanden 
 
Jeanne d’Arc föds således 1412 i byn Domremy: 
 
Belägen på gränsen emellan Champagne och Lothringen. Hennes fattiga föräldrar hade ej 
kunnat gifva henne annan, än en ringa uppfostran, men implantat i hennes hierta ett dödeligt 
hat till Ängelsmännerne, hvilka nu så länge härjat Frankrike, och ströfvade ända till hennes 
födslobygd. 
 
Det omnämns inget om hennes själva födsel. Vi kan dock utläsa att hennes föräldrar är fattiga. 
Här har den första igenkännande faktorn som också är falsk gentemot historiska dokument. 
Istället menar Reginé Pernoud att Jeannes far var en bonde i den högre klassen med något mer 
medel än en vanlig bonde. Pernoud skriver även att familjen har 20 hektar och att Jacques 
vidare har ett högt ansvar för säkerheten i byn.15 Vad gäller hennes mor så omtalas det ibland 
att hon var oerhört from och att hon genomfört en pilgrimsvandring till Rom varefter hon 
kallats Isabell Romeé. Detta omnämns dock inte av Gjörwell. Något annat som inte omnämns 
är just Jeanne födelse som även den ibland har en mytomspunnen händelse. Den natten lär 
ingen ha kunnat sova på grund av alla kreatur skriade hela natten. Men som sagt så omnämns 
inte detta i Lefvernes beskrivning om Johanna d’Arc. 
 

 Hjälten har en beskyddare 
 
Precis som de hjältar som Jung nämner så har även Jeanne d’Arc sin beskyddare. De är tre 
helgon som besöker henne. Dessa tre är St: Mikael, som under tiden var beskyddare av 
kungahuset Valois, det kungahus Karl VII tillhörde. S:ta Katarina som Jeanne talar om är 
Katarina av Alexandria som led martyrdöden i Alexandria och under medeltiden blev kulten 
väldigt populär, kanske den populäraste i sin klass under denna tid. Hennes historia berättas i 
poesi, dramer och finns som heliga skulpturer överallt i Frankrike såväl som England. S:ta 
Katarina var patronhelgon i Maxey, byn alldeles intill Jeannes hemby och henne reliker lär ha 
varit överflyttade dit för tillbedjan ca 1399.16 Katarina är även filosofers och studenters 
helgon och hennes attribut är vagnhjulet på vilket hon skall ha avrättats och relikerna lär nu 
finnas i klostret i Sinai.17 Jeannes syster som lär ha dött innan 1429 hette också just Catherine. 
 
I övrigt så nämns inte mycket om hennes barndom förrän hon vid tretton års ålder hör en röst. 
 
Desse fiender skulle hon nu utrota; och sätta den lagliga konungen på tronen. Hon talte 
härom dageligen med de andre bondflickorne i orten och bad Gud ifrigt om des bistånd. Med 
åren växte hennes nit, så at hon, på sit 13:de år, hade hänryckningar, under hwilka hon sade 
sig hålla samtal med Ärkeängeln Mikael, S. Katarina och S. Margareta, hwilka hade förkun-
nat henne, at Guds wilja wore, at hon skulle fördrifwa Ängländarne utur riket och sätta 
kronan på Dauhpins hufvud …18 
 
I inledningen så skriver Gjörwell, intressant nog, själv att man får välja om man vill tro på 
hennes röster eller inte, men att hon själv var övertygad om dem.19 
 
                                                           
15 Joan of Arc, Her story, s. 221 
16 Warner, Joan of Arc, The image of female heroism, 135 
17 Watkins, The book of Saints, s. 108 
18 Gjörwell, Carl Christoffer, Lefwernes beskrifning om Johanna d´Arc, s. 26-27  
19 Gjörwell, Lefwernes beskrifning om Johanna d´Arc, s. 28 
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 Tidiga exempel i barndomen på övermänsklig styrka 
 
Här ser vi att vid trettons års ålder har hon fått sina uppenbarelser men även att hon själv bett 
om hjälp från Gud i frågan att driva engelsmännen ur landet. Vi ser ju även i förra kommenta-
ren att hon blivit uppfostrad till att hata engelsmännen. Detta torde tillhöra mer myten än 
själva historiska fakta. Pernoud nämner inget om att Jeanne uppfostrats i denna anda. Istället 
nämner Jeanne själv i rättegångsprotokoll att det är Gud som kontaktar henne i frågan och att 
de röster som sedan talar inte omgående talar om mission utan detta kommer senare enligt 
Jeanne eget vittnesmål.20 Troligtvis är detta istället en del tillhörande hjältebilden om barnet 
som visar upp något exceptionellt. Det är förutbestämt att hon skall genomföra dåden men 
behöver hjälp från en överordnad, just Gud. 
 
Alltså ett exempel som Jung nämner på barnets övernaturliga styrka. Här är den styrkan 
psykisk och Jeanne har kontakt med det övernaturliga direkt, alltså helgonen som kontaktar 
henne. Mer i Gjörwells text tyder på detta: 
 
Man kan dock ej neka, at hon ju ägde alla de dygder, som borde förwärva henne almänt 
förtroende, såsom: Gudsfruktan, oskuld, upriktighet, ädelt sinne, mod. Af upfostran och 
landslefnaden hade ock hennes kropp blifvit stark och härdad, så at hon ägde inga af de 
krops svagheter, såsom gerna följer könet.21 
 
Här föräras Jeanne inte bara med psykisk styrka utan även fysisk sådan. Hennes uppväxt på 
landet har gjort henne stark, till och med att hon har samma stryka som en man. Men vad som 
nästan synes viktigare här är det faktum att hon är oskuld, det vill säga jungfru. Under medel-
tiden är detta en av de yttersta dygderna hos en kvinna och i synnerhet hos en hjälte. Den rena 
personen som inte kan fela. Detta återfinns i hagiografier över helgonlegender som är en sorts 
hjältemyt. Den övernaturliga styrka som nämns hos Jung inkluderar troligtvis även jungfrun. 
Den yttersta jungfrun av alla är ju Jungfrun Maria och hon är även just symbolen för jungfru-
domen. Den vita liljan som är även förärat kungahuset Valois i Frankrike under perioden och 
senare, just Jeanne d’Arc som föräras namnet De Lys efter att hon adlats.22 Snart följer 
hennes väg till konungen. Jeanne d’Arc beger sig sin hemby till den större staden Vaucoluers 
där hon vill träffa ståthålaren Baudricourt. Denne Baudricourt vill inte veta av henne men när 
hon berättar om en incident i kriget som verifieras senare så tror han henne. Detta skall tyda 
på Jeannes klärvoajans och detta är genomgående för Jeanne hjältemyt. Hon vet saker innan 
de ska hända och detta nämns hos Gjörwell. 

                                                          

 
Kort efter fick man tidningen, om nederlaget vid Rouvrai, häröfver började nu Baudricourt, 
och något hvar, at öppna ögonen såsom alle sågo, at Jeanne d’Arc var en ung ock enfaldig 
Bondflicka. 
 
Jeanne skickas till slottet av Baudricourt och där händer en liknande incident. 
 
Då stod konungen, för at sätta henne på prof, stod utan något tekn, hwarpå han kunde igen-
kännas, ibland de öfrige af sine hofmän, men hon hade ej förr kommit in uti rummet, än hon 
på stunden gick fram till konungen, och utan minsta twekan, at hafva misstagit sig på hans 
person, sade til honom …23 

 
20 Sandblad, Erik, Jeanne d´Arcs rättegångsprotokoll från 1431, s. 15-16 
21 Gjörwell, Lefwernes beskrifning om Johanna d´Arc, s. 28 
22 Pernoud, Joan of Arc, Her story, s. 222 
23 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 29-31 
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Denna klärvoajans finns fler exempel på och tillhör det attribut som särskiljer Jeanne från 
andra människor just Jungs övernaturliga styrka eller sida som hon har. Snart har Jeanne blivit 
accepterad av även kungen och så satt i hären. Beskrivningen hos Gjörwell hyllar henne 
ytterligare som en hjälte och man skräder inte sina ord. 
 
En flicka om 17 år, som ej kunde läsa el. skrifva, men hade sig som en krigsöfverste, och talte 
som en apostel, want allas förundran och kärlek. 
 
Här ställes de negativa begreppen en flicka som icke är läs- eller skrivkunnig jämfört med en 
krigsöverste och apostel vilka båda kan räknas som hjälteepitet. Att hon är flicka skapar också 
motsättningar inom begreppen och hjältebilden blir ännu mer extraordinär. Jeanne har flera 
olika dygder som stärker hennes bild. 
 
Hur behåller man då denna hjältebild när det blir drabbning. Trots allt så är det ett krig som 
utkämpas och det är detta som är skådeplatsen där Jeanne slutligen ska göra sina verkliga 
bedrifter. Inledningsvis så är det, det mytomspunna svärdet som finns i staden Catherine de 
Fierbois. Det svärd som Jeanne ber skicka efter. 
 
Hon lät til, yttermera kraftig åtgärd, hämta sig en wärja, från en graf i S. Catherine de 
Fierbois, whilken hon af en slags ingifwelse, sade där skola finnas giömd.24 
 
Detta lär enligt den fortsatta texten öka soldaternas tro på henne. Hon var dock inte bara 
beväpnad med svärd utan hon föredrog standaret med bilden av Gud, och orden Jesus och 
Maria skrivet. När det väl blir drabbning så vet hon att blod kommer att spillas men Gjörwell 
intygar: 
 
Aldrig gjöt hon det sjelv.25 
 

 Den segerrika kampen mot ondskan makter 
 
Även här har vi en hjältes attribut och återigen oskuld, som även i ett krig inte strider med 
vapen utan med sitt standar. Sedan kastar sig Jeanne in i stridens hetta. När hennes trupp 
vänder tillbaka till staden så gör hon tvärtom och kastar sig in i striden själv varpå hon ingju-
ter styrka i trupperna som snart följer henne. Snart ser vi ytterligare saker som bygger på 
hennes odödliga hjältebild. Vid muren till Orléans så skadas Jeanne allvarligt av en pil: 
 
Jeanne d’Arc blef blesserad i halsen, ock måste draga sig åt sidan, för at låta binda sig.26 
 
Detta finns omdiskuterat även inom modern forskning och att hon skadades är vedertaget. 
Vad som också är vedertaget är att detta skapar självklart en myt hos både den franska såväl 
som den engelska hären. Hjälten Jeanne, som är ”odödlig” och häxan Jeanne, som inte kan 
dödas. Självklart hjälper det hennes hjältemyt att öka i omfattning. Jeanne återvänder till 
striden ingjuter än mer mod och snart har belägringen av Orléans fallit och engelsmännen drar 
sig tillbaka. Efter att denna strid har utkämpats och krigslyckan för Frankrike vänt så vinner 
inte England några fler starka positioner och 1453 så har de drivits ut landet. 
 

                                                           
24 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 34 
25 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 35 
26 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 36 

 11



 Den snabba vägen mot makt och inflytande 
 
Inte undra på att hjältinnan Jeanne d’Arc hyllas efter detta. Här kan vi ju även återkoppla till 
Jungs bild där personen/hjälten snabbt kommer till makt och får inflytande. Jeanne har ju på 
mindre än ett halvår tagit sig från sin by till Baudricourt, till kungen, genomgått en undersök-
ning, blivit ”fältherre” och förlöst den viktiga staden Orléans. Det är få kvinnor som kan sälla 
sig till hennes bedrifter. Men hennes mission är trefaldig. Hon ska även kröna kungen i Reims 
och driva ut engelsmännen ur riket. Strax efter Orléans kröns kungen mycket riktigt med 
pompa och ståt och Jeanne d’Arc blir adlad. Utdrivningen av engelsmännen lyckas hon 
däremot inte med under sin livstid. Något kommer emellan. 
 
Jungs hjältemyt ska bekämpa ondskan. Om det är engelsmännen eller de onda prästerna, är 
frågan. Vi kommer snart till denna fråga. Först har vi hybrisfrågan. 
 

 Hennes hybris 
 
Hjälten drabbas ofta av hybris. Hos Jung förklaras detta med hjälp av Winnebago indianernas 
hjältemyt där vi återfinner tvillingsagorna. Hjältens offer eller död är på grund av just hybris, 
övermod. Hos Navahoindianerna finns krigsgudarna i mytologin som faller på grund av 
maktmissbruk. Intressant nog återfinns inte detta i Gjörwells bok. Detta beror troligtvis på att 
Gjörwell tagit sina fakta från den tveksamt objektiva L’histoire de France. Jeanne utkämpar 
med sin här ett flertal slag och snart kröns kungen i Orléans. Enligt Pernoud så är Jeanne 
förbrukad för kungen vi det här laget och han drar in kassan för vidare strider.27 Paris är dock 
en stad som man trots allt beger sig till. Med indragna medel försöker Jeanne med sin mindre 
här, storma staden men det faller fel ut. Återigen skadas Jeanne och hon ber tappert om att få 
vända hem till sin familj igen. 
 
Hon var så fast i detta uppsåt, at hon skänkte hela den riddarrustning, som hon wanligtvis 
bar, til munkarne i St: Denis som deraf gjorde en segerstod … 
 
Enligt Pernoud stämmer det att hon skadats och att hon även skänkt sin rustning, men inte för 
att återvända hem utan för att det var brukligt att göra så. Incidenten kring Paris diskuteras 
ofta och det är ofta i samband med denna strid som man anser att Jeanne efter alla framgångar 
fått övermod, hybris och att hon attackerar staden trots att det ser omöjligt ut. Här talas det 
ofta också om hur kungen sviker Jeanne, och ger henne inte de medel som hon behöver. 
Varför inget av detta nämns i denna källa kan vara ganska enkelt att se. Källan är återigen 
tagen ur L’histoire de France och man vill självfallet inte framställa kungen som någon skurk 
även om han i början av boken presenteras som vankelmodig.28 
 
Om vi ser till två av de Jeanne d’Arc filmer som gjorts under 1900-talet så har alla med 
element av denna hybris. De filmer jag granskat är Joan of Arc med Ingrid Bergman från 
1948 och Luc Bessons Jeanne d’Arc från 1998. Rösterna som hörts tidigare sviker henne och 
hon hävdar att hon inte hört dem på ett tag. Detsamma gäller attacken på Paris som man 
förklarar misslyckandet med att hon på eget bevåg och utan råd från sina röster attackerat 
staden, det vill säga drabbats av övermod. Men inget av detta framkommer under attacken av 
Paris i Gjörwells bok. 

                                                           
27 Pernoud, Joan of Arc, Her story, s. 98 
28 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 7 
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Däremot har vi en annan variant av detta och här presenteras Jeanne istället som den uppoff-
rande hjälten som offrar sig hjältemodigt för sina vänner. Och snart får kungen också sig en 
släng. Efter Paris beger sig Jeanne d’Arc återigen med en mindre här till staden Compiegne i 
norra Frankrike. 
 
Men Jeanne d’Arc war nu ock vid slutet, af sin ej mindre frimodiga, än förundersamma 
lefnad. Hon hade endast, användt den, til sit fäderneslands bästa, då hon olyckligtwis föll i 
sina fienders händer, och af dem offrades. 
 
 Eller ett heroiskt offer, som leder till hennes död 
 
Vidare drar hon till reträtt med sin trupp och hjältemodigt: 
 
Jeanne d’Arc drog sig wäl tilbaka, i god ordning; men, som hon alltid war den sista i efter-
truppen, och ej sällan vände i sjelfaste retraiten gewäret mot fienden, hände henne den 
olyckan, at då det sista ledet redan var inom slagbomen (vindbrygga förf. anm.) kom en 
engelsk bogskytt, mera driftig, än de andre, grep hieltinnan, och kastade henne av hästen.29 
 
Här ser vi ju tydligt den hjältemodiga insatsen, att alltid vara sist, som Jeanne var enligt 
texten. Hon offrar sig mer eller mindre för att de andra ska hinna ta skydd med fara för sitt 
eget liv. Här menar jag syns det heroiska offer som Jung talar om i sin modell av hjälten. Det 
heroiska offret kan ju även ses som att hon offrar sig för sitt land, sin nation, genom att själv 
gå i döden, vilket vi snart ser. 
 

 Hennes slutliga fall genom svek 
 
I Gjörwells text ser vi däremot sveket och utlämnandet av Jeanne d’Arc gentemot hennes 
kung: 
 
”Konungen war ännu alt lika begraven i sina nöjen, ock så förtjust i den wekliga lewnaden, at 
han ej kunde öma, wid saknaden af det manligaste hierta i kvinnobröst; och de fältherrar och 
officerare, som så ofta med ock under hennes fana slagit fienden utur fältet, betygade ej 
minsta angelägenhet, at nu frälsa eller lösa henne ur fångenskap.” 
 
I samma anda fortsätter texten: 
 
”Kort sagt, den trogna, den förträffeliga Jeanne d’Arc war lämnad af sin konung, ock af sit 
fädernesland; enbart omgifven af deras fiender, och suckade nu i et nesligt fängelse …”30 
 
Här ser vi dock hur nu Jeanne som offrat sig för sitt folk blir inte bara sviken av kungen utan 
även av sina före detta fältherrar som ingen av dem försöker med några som helst medel rädda 
henne. Kungen är den vankelmodige som verkar leva ett utsvävande liv och inte alls bryr sig 
om Jeannes fångenskap. Jung menar att i de europeiska mytologierna på hjältens nederlag 
eller undergång genom svek är det rituella offertemat tydligare framhävt som ett straff för 
hybris. Det enda vi inte finner hos Gjörwell, som tidigare nämnts, är just denna hybris eller 
övermod. 
 

                                                           
29 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 49 
30 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 50-51  
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 De flesta hjältar måste möta och besegra monster och onda väsen. 
 
Så Jeanne går från heroinna till att leda nederlag och bli sviken av sitt land som hon gjort så 
mycket för och som hon också offrar sig för. Men Jeanne ska ännu bekämpa de onda. De 
onda skulle kunna vara engelsmännen som hon stridit mot men här verkar ondskan komma 
från ett annat håll. Just kyrkan och dess präster, visserligen i händerna på engelsmännen. 
 
Det war ifrån samma stund, som hon blef fången, beslutit, at hon skulle dö. Frågan war 
endast om at finna en domare, som ej skulle känna minsta hinder inom sig sjelf, at fälla en 
oskyldig, som kunde skaffa orsaker wid handen, hwaruppå en död som kunde sotas. 
 
Här ser vi att Jeanne är redan dödsdömd och det gäller bara att hitta en domare utan hjärta 
som kan göra vad som helst för att få henne fast. Denne domare, blir sedermera Biskop 
Cauchon som beskrivs än värre längre ned i texten: 
 
Han war så hatad, at han ej en gång tåltes i sit egit stift … 
 
Vidare: 
 
Man kan icke med nog swarta färgor afmåla sama hämddigre Biskop, som fick nu et så 
härligt tilfälle at följa och förnöja sit hjerta.31 
 
Gjörwell skräder inte sina ord vad gäller svartmålningen av domaren Cauchon och hur 
rättegången bedrivs. Snart förklarar Gjörwell hur prästerna köper Jeanne med engelska 
pengar, och förklarar att av egna medel skulle prästerna inte kunna göra detsamma. Återigen 
ser vi ett tydligt påhopp på den katolska kyrkan som är så svekfull att den lånar pengar för att 
kunna döma den unga fången. Jeanne d’Arc förs således inför domstolen inför en mängd lärda 
präster och får utstå svåra frågor i den katolska tron och Gjörwell beskriver hur prästerna 
försöker få henne fast medan hon försvarar sig med sanning och ärlighet. Prästerna hotar med 
tortyr, vilket ännu är något som bygger på dessa onda intentioner men någon tortyr blir inte 
aktuell, vilket verkar vara ett nederlag för Cauchon: 
 
Så måste hon fast mot Cauchon hjertelag, skonas från torturen. 
 
Snart lurar man Jeanne, enligt Gjörwells text: 
 
Man började tala med henne ljufliga, och trösta henne med hopp om lifwet, ifall hon ville 
afsäga sig sina uppenbarelser, såsom hafwande warit falska.32 
 
Man förklarar för henne att om hon skriver under denna petition så slipper hon elden och får 
sitta i ett kvinnligt fängelse men återigen har ondskans präster andra planer. Man läser upp 
dokumentet men sedan tar man fram ett annat dokument som Jeanne skriver under. Enligt 
Gjörwell innehåller detta pappret inte alls det som utlovats henne. 
 
Man har alltså tvingats till att lura Jeanne för att hon skall falla. Hon kastas återigen tillbaka 
till sin cell. Nu iförd kvinnokläder. Här kan vi återkoppla till att Jeanne vunnit mot ondskans 
präster. Hon har uthärdat en rättegång som de trodde skulle bli kort men som slutar med att de 

                                                           
31 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 52 
32 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 56-57 
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måste ta till de mest fula sätt för att få henne fast. Jag uppfattar texten som att Jeanne har 
vunnit som Jung förutsatt i sin modell. 
 
 Hjältens symboliska död blir en fullbordan av hennes mognad 
 
I fängelset så händer följande: 
 
Men om natten hade wakten hemligen tagit bort hennes qvinnokläder, ock lagt dit karlkläder 
istället. Om andra morgonen, då de kommo för at lösa kädjan från muren, ock hon saknade 
sina rätta kläder, bad hon dem, för sit livs skuld, at gifva henne dem tilbaka, men fåfängt. 
 
Klädfrågan var ju hos Jeanne en av de saker som var central och nu har de henne fast vilket 
Cauchon berättar för sin engelska Lord: 
 
Nu är det gjort, nu hafwa wi henne fast. Domstolen satte sig ånyo, ock Jeanne d’Arc, dömdes 
korteligen, såsom: Återfallen i synd, banlyst, ock förkastad utur kyrkans sköte, för at aldelse 
öfverlämnas til den werdsliga armen. 
 
Här intygar då Cauchon att de har lurat henne och att de tvår sina händer genom att utelämna 
henne till den världsliga makten. Med detta menas att hon ska brännas på bål och kyrkan 
avkunnar ju inga dödsdomar. Här återfinns då åter Jungs hjältebild och kanske kan vi se detta 
som den symboliska död som Jeanne genomgår och som sedan utmynnar i någon sorts 
mognad av henne. Snart har Jeanne mottagit dödsdom och går i elden som en vuxen person, 
där jaget har utvecklats och en ny hjältinna tagit form. 
 
Cauchon talar till Jeanne enligt Gjörwell där Cauchon åter vill att Jeanne återkallar sina röster, 
men Jeanne som nu antagit en mognad och accepterat sitt öde svarar: 
 
Gode eller onde, så hafwa de dock synts mig. Derwid förblef hon; och i den öfvertygelsen steg 
hon på bålet.33 
 

 Jagets framväxande kan även symboliseras av ett offer 
 
Här ser vi hur Jeanne offrar sig själv för sin tro. Hon offrar sig för sina landsmän inte helt 
olikt Jesus passion på korset. Framväxandet och accepterandet som Jeanne genomlider sin 
sista tid är tydlig och hennes död beskrivs hjältemodigt hur hon själv kliver upp på bålet med 
gott mod. 
 
Vad gäller den teori som Lord Ragland har att det bör finnas reliker av en hjälte så finner vi 
ännu ett vittnesmål i Gjörwells text som troligtvis har en hjältinnas spår. När Jeanne brunnit 
så skall skarprättaren ta bort aska och kvarlevor. 
 
Hennes hjerta blev dock oförtärdt, som tillika med hennes öfwerlevor kastades i Seine-
strömmen, på det hon måtte aldeles förgöras. Sådant war Jeanne d’Arc bedröfliga öde, 
whilket övergick henne, i en ålder af 19 år.34 
 

                                                           
33 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 60 
34 Gjörwell, Lefvernes beskrifning om Johanna d’Arc, s. 62 
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IV:I Slutsats och sammanfattning 
 

 Svarar Jeanne d’Arcs legend mot C G Jungs arketyp av hjältemyten? 
 
Jag har således studerat boken ”Lefwernes beskrifning om Johanna d’Arc som är skriven av 
Carl Christoffer Gjörwell. Jag har ställt frågan till dokumentet och med hjälp av C G Jungs 
arketyp av hjältebilden försökt se om den svarat mot frågan. Jag svarar tydligt jakande på 
frågan och anser att Jeanne d’Arc som hon är beskriven i Gjörwells drama har tydliga drag av 
Jungs arketyp. Bilden är däremot lite omkastad vad gäller de olika begrepp som Jung använ-
der. Varför resultatet blir sådant är ganska enkelt och kan svaras på genom att se till att Jeanne 
är en historisk person så att avvikelser är dömda att förekomma. Dessa avvikelser är såsom att 
hennes födelse skulle vara mirakulös, och något om detta omnämns inte i Gjörwells bok även 
om andra legender om Jeanne d’Arc tar upp den. Men att hon skulle ha fötts av fattiga föräld-
rar svarar däremot mot hennes legend. Jeannes övernaturliga krafter i barndomen härleder jag 
till de röster som hon hör i tidig ålder och även de inslag av klärvojans som omnämns i 
Gjörwells bok. De röster hon hör som kommer från helgonen St: Mikael, S:ta Katarina och 
S:ta Margareta passar tydligt in på hjälten som har beskyddare som hon eller han kan vända 
sig till. Jeanne vänder sig till sina helgon när hon behöver just styrka och råd och de är 
ständigt med henne. Jeanne genomför på bara ett år stordåd och går från fattig bondflicka som 
snart räddar Frankrike ur engelsmännens händer. Här återknyter jag till Jungs arketyp där 
hjälten har en snabb väg mot makt och inflytande. Vid Orléans vinner Jeanne vidare mot 
engelsmännen som är de onda och hon hyllas som en hjälte efter sin vinst, en vinst som hon 
genomför utan att spilla blod själv, utan hon har sitt standar som hon hyllar. Det som inte 
framkommer i Gjörwells bok är den hybris som hjälten enligt Jungs teori brukar drabbas av. 
Denna omnämns ibland i samband med Jeanne d’Arc och då ofta inom dramaturgiska områ-
den såsom filmer. Men här är den frånvarande. Orsak till detta är just att Gjörwell tagit 
mycket av sina fakta ur L’histoire de France där man troligtvis inte vill framställa Jeanne 
d’Arc ur denna synvinkel. Hon är en oförstörbar hjältinna som bara kan falla genom ondska 
och svek. Själv offrar hon sig vid murarna vid Compiegne där hon hjältemodigt rider sist i 
truppen och hon offrar sig för inte bara sina män utan även sitt land och hamnar snart i 
engelsmännens händer. Det svek som Jung talar om kommer nu från sitt fädernesland och 
hennes kung som inte lyfter ett finger för att få hennes ur fångenskapen. Den fångenskap som 
representerar ondskan, här i form av de präster som utsätter henne för den rättegången som 
leder till hennes heroiska död. För att däremot få fast henne så krävs list då hon ständigt 
vinner kampen om tron och slutligen får man henne fast genom att lura henne. I och med 
utlämningen och dödsdomen så tolkar jag detta som den ”symboliska döden” (utelämnandet 
till världsliga makterna). Hjälten växer och blir stark, pånyttfödd, precis som Jungs arketyp. 
Jeanne d’Arc dör slutligen som en hjältinna på bålet där hon offrar sig för sin tro och sitt 
fädernesland som svikit henne. 
 
 Skiljer sig Jeanne d’Arcs hjältebild ifrån den arketypiska och i så fall på vilket sätt? 
 
Arbetet har resulterat i att jag hittat några punkter som skiljer sig från den arketypiska hjälte-
bilden. Jag har försökt utröna just orsaken till detta. Som tidigare nämnts så finns en viktig 
aspekt här och det är att Jeanne d’Arc är en historisk person och det kan då vara svårt att 
tillämpa alla stadier som hon går igenom. Det som skiljer sig i huvudsak är att inget nämns 
om någon mirakulös födelse, och att Jeanne inte drabbas av hybris eller övermod, men inte 
heller är det kungens svek som gör att hon slutligen faller. Jag tror mig kunna hitta orsaker till 
detta mer i omständigheterna kring verket ifråga än i själva texten. Jag har under ”Material” 
diskuterat bokens uppkomst och vi vet att verket är en version av L’histoire de France. Den är 
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således inte objektiv i hur landet, Jeanne eller kungen framställs. Självklart vill inte författa-
ren förklara hur kungen sviker Jeanne vid Compiegne, men väl tillfångatagen så gör han det. 
Det är fortfarande så att engelsmännen representerar det onda så också prästerna. Denna 
hybris nämns inte heller eftersom Jeanne framställs som oantastlig vad gäller tro och hur hon 
för sig. Hade Gjörwell använt en mer objektiv källa så hade möjligtvis hans text varit något 
annorlunda. Vidare måste vi också ta hänsyn till när texten uppkommit. Den är skriven 1767 
vilket är efter upplysningen. I en tid då skrifter inte är alltför vanliga. Upplysningen var ju den 
tid då de nya tankesätten skulle premieras. Kyrkan reviderades, och kyrkan blir något förlegat. 
Istället är det romantiken och filosofins högtid. I Sverige finns den katolska kyrkan inte 
representerad och protestantismen har ännu sitt grepp om landet. Detta tycker jag mig se 
tydligt i boken där prästerna slutligen framstår som de onda med sin tro, och Gjörwell påpekar 
i början att man själv väljer att tro om Jeanne d’Arc hade visioner eller inte. Kyrkan är de som 
”köper” Jeanne åt engelsmännen, och kyrkan är slutligen de som fäller henne och lämnar 
henne åt de världsliga makterna, och således dö. Jag tror att tidsandan är den stora skiljeste-
nen i detta verk som gör att det finns saker som skiljer sig från Jungs teori om hjältearketypen. 
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I:I Inledning


“And before her run the fleeing enemies. None can stand up against her. She is doing this, while many eyes are watching …”

Ur ”Ditié de Jeanne d’Arc” Christine de Pizan.

Orden tillhör en av medeltidens första skrivande kvinnor. Hon skriver en dikt om hjältinnan Jeanne d’Arc långt innan myten om Jeanne d’Arc är vedertagen. Följande uppsats är ett försök att markera just vad som är hjältemyt hos Jeanne d’Arc och hur denna arketyp är tydlig att utläsa oberoende vem som är hjälten. Hjältemyten är en av våra äldsta fasta mytformer som än idag appliceras på personer eller händelser där hjältar förekommer. Den blir en sorts dramaturgiskt upplagd pjäs som vi kan följa och där den ena klassiska hjältemyten inte skiljer sig nämnvärt från den andra.

I:II Syfte och frågeställning

Syftet med följande uppsats är att titta närmare på mytbildningen kring Frankrikes nationalhelgon Jeanne d’Arc och då i synnerhet hjältemyten. Jag har i mina studier av fenomenet Jeanne d’Arc stött på flera verk ägnade åt henne som hjälte men ingen som ställer henne emot mytbildning och då i synnerhet inte mot Jungs specifika modell. Därav tror jag mig kunna göra ett på ett sätt unikt arbete inom området. Hjältemyter inom historisk litteratur är inget nytt i sig och har använts på flera av våra stora hjältar. Min frågeställning är som följer:


· Svarar legenden om Jeanne d’Arc mot C. G. Jungs arketyp av hjältemyten?


· Skiljer sig Jeanne d’Arcs hjältebild ifrån den arketypiska och i så fall på vilket sätt?

I:III Material


Följande uppsats är baserad på Jeanne d’Arcs legend i huvudsak varför jag valt att använda en bok som inte är historisk. Jag letade upp Carl Cristoffer Gjörwells: Lefwernes beskrivning, Om Johanna d’Arc, 1767. Som årtalet anger så syns det att det är gammalt dokument och torde vara en av dem äldsta skrifterna om Jeanne d’Arc på svenska. Dokumentet jag begagnat mig av är från Karlstads universitet och jag fick fatt i en kopia av boken som omfattar ca 60 sidor skriven på gammal svenska och även i frakturskrift. Carl Chrisoffer Gjörwell har skrivit ett flertal böcker om historiska personer som utkommit under 1700-talet. Gjörwell har i sin bok om Jeanne d’Arc använt sig av L’histoire de France, par Villaret, Tome XIV, XV. Denna skrift har i sin tur sammanfattat, vad Langlet du Fresnon och andra skrivit om henne. Vad och hur mycket Gjörwell har använt är dessvärre inte upptaget i boken och inte heller hur mycket eller vad som är hans egna kommentarer. Däremot så syns relativt tydligt att det är ett 1700-tals dokument vad gäller tidens litteratur och även synen på religion, som uppdaterades under upplysningen. Katolska kyrkan som inte alls var representerad i Sverige under tiden är även den inte i god dager i dokumentet. Här kan man sälla sig till de postmodernistiska historikerna där man tydligt ser just hur tiden då boken skrevs, avspeglar sig i litteraturen. Vidare så beskriver boken inledande just bakgrunden till Jeanne d’Arcs bravader och inleds med hur tragiskt det är med krig och hur människan är funtad som ger sig ut på blodiga krigståg där människor offras för land och rike, och hur kungarnas blodtörst driver på.
 Vidare beskrivs även kungarna och deras bundsförvanter och beskrivs i sina utstuderade roller, där Karl VII (Jeannes kung) är den fege, vankelmodiga kungen, och marskalk La Tremoille är den falska rådgivaren som redan innan har ett hat till Jeanne.
 Samtliga personer beskrivs med rika adjektiv där Jeanne är den goda flickan och hennes riddare är ärbara. Det är en mager beskrivning av Jeannes barndom men vi får veta att hon har fattiga föräldrar (vilket inte stämmer enligt Pernoud)
 och hon beskrivs såsom gudfruktig, oskuld, uppriktig, ädelt sinne och med mod. Snart följer historien som mer eller mindre följer den bakgrund som beskrivs längre ned men med utmålande adjektiv och hjältemodiga insatser. Hjältetermerna är många och hör till tidens beskrivningar där de onda svartmålas och de ärbara höjs till skyarna. Vad gäller svartmålning så är det tydligt att just Pierre Cauchon (här kallad Peter Cauchon) är den onda klerken som skall få henne fast för kätteri och Gjörwell beskriver honom som det svartaste av får och han förklarar att inte tillräckligt med svart färg finnes för att svartmåla honom.
 Här är det inte heller engelsmännen som köper Jeanne d’Arc utan det är prästerna som gör detta, vilket inte alls stämmer enligt Pernoud.
 Utgången för Jeanne är dock densamma även i denna bok och hon avlider under täta suckar som avbryts av åkallandet av Jesus saliggörande famn.

Vad gäller övrig litteratur så har jag vänt mig till historikern Reginé Pernoud och då i synnerhet Joan of Arc, Her story och Joan of Arc, By herself and her witnesses. Böckerna i fråga är heltäckande både vad gäller Jeanne d’Arc och hennes liv men även när det gäller hennes omgivning och personer.


I:IV Metod


Genom att studera Gjörwells verk vill jag med hjälp av C G Jungs arketyp av hjältemyten utröna om Jeanne d’Arc och hjältemyten kring henne, svarar mot densamma. Jag har inlett arbetet med att studera Jung och sedan tagit mig an Gjörwells bok i förhoppning om att kunna utreda den frågeställning som avses ovan. Jag har parallellt med studien av källan läst biografier som är rent historiska (så gott det går) för att kunna se vad som varit fiktion och mytbildning och vad som varit fakta. Här har jag i huvudsak vänt mig den ryktbara historikern Reginé Pernoud som skrivit flertalet biografier om helgonet ifråga. Således blir uppsatsen till viss del historisk där jag tillämpar Jungs arketypiska bild såväl som källkritik.


I:V Avgränsning


I ett så stort ämne såsom Jeanne d’Arc har jag valt att nyttja litteratur som är uteslutande på engelska och svenska. Däremot är biografierna av Pernoud i sitt grundutförande skrivna på franska (Reginé Pernoud var fransk medeltidshistoriker) och för att på ett bättre sätt har jag valt de engelska översättningarna. Jag har även försökt leta så gammal primärlitteratur som möjligt och då på svenska och den äldsta jag funnit är just Gjörwells verk.

I:VI Teori


Den teori jag utgår ifrån är att hjältemyten, såsom C G Jung beskriver den kan appliceras på de flesta hjälteskildringar och även då kring hjältemyten hos Jeanne d’Arc. Som Lord Raglan säger, så finns det möjlighet att avvikelser finns och detta på grund av att man bör skilja på fiktiva hjältemyter och historiska hjältemyter. Detta syns tydligast i kanske första av Raglans exempel att ”personen var född av en jungfru av adlig börd och av en kung” (Se delen om tidigare forskning). Det ger ju sig själv att alla historiska personer inte kan vara födda av en kung eller moder av adlig börd.

II:I Tidigare forskning


Jolande Jacobi har skrivit ett arbete i Jungs anda som heter Complex Archetype Symbol in the Psychology of C. G. Jung. Jacobi var själv Jungs medarbetare och har i boken ifråga studerat hur Jungs tre centrala koncept inom den analytiska psykologin, det individuella komplexet, den universala arketypen och den dynamiska symbolen. Genom det nära arbetet med Jung har Jacobi haft en unik position till att tolka hans teorier. I huvudsak har jag studerat just arketypen som Jacobi beskriver den i boken. Just arketypen, som innehåll i det kollektiva omedvetna, har effekt på alla psykiska upplevelser. På ett sätt är dem magnetiska fält, samlad energi, med underliggande transformationer av psykiska processer till bilder. Inledningsvis berömmer hon Jung för att hans arbete saknar dogmer, att han har en öppenhet mot nya upplevelser och att han ständigt var villig att korrigera sig själv och utvecklas. Hon beskriver vidare att hans arketypteori har undergått flertalet förändringar och utveckling även om hans fundamentala uppfattning alltid varit densamma. Termen ”arketyp” (archetype) som används även idag, introducerades 1919. Inledningsvis menar Jung att arketyper är begravda i vårt omedvetna och detta påvisar han genom att förklara att alla mytologiska fenomen, legendariska eller sagomotiv, som koncentrerar universala mänskliga beteenden till bilder. Genom historien har dessa återkommande bilder taget oräkneliga former, från den mest fjärran förståelsen hon de primitiva, genom religiösa idéer av alla nationer och kulturer, till drömmar, visioner och fantasier hos den moderna individen. Det finns en viss sanning i att sådana tankegångar och idéer har ”vandrat” men Jung menar att det finns en mängd fall där ingen kommunikation varit möjlig och därigenom är parallell uppkomst den enda förklaringen.
 Vidare skiljer Jung själv på två arketyper och uppmanar oss att göra detsamma genom att skilja på arketypen i sig (ännu latent och icke utvecklad) och en redan aktualiserad arketyp (uttryckt i medveten form) såsom en bild.


Jung förklarar vidare i Platonsk anda att arketypen inte är nedärvd genom tradition, språk och migration utan kan återuppstå spontant, när som helst, var som helst, utan influenser utifrån. Jung förklarar hur hjärnstrukturen hos individen spelar in. Arketyperna är inga spontana påhitt, utan självlärda element av det omedvetna psyket som fanns där innan något skapande var påtänkt.

”They are inherited with the brain structure - indeed they are its psychic aspects.”


Jacobi förklarar vidare att sedan urminnes tider så har hjältemyten funnits och denna har återspeglats i solens rörelser, uppgång och nedgång. Denna har då blivit uttryckt genom otaliga bilder, till exempel myten om den döende och sedan återuppstående hjälten och vidare har dessa bilder alltid varit nedlagda i människans psyke.


Vad som är tydligt i Jacobis arbete är just att:


a) Arketypen är inte nedärvda bilder.


b) I jämförelse med våra individuella temporära liv, så är livet enligt arketypen tidlöst och oändligt.


The hero, A study in tradition, myth and drama, är en bok av Lord Raglan. Raglans bok koncentrerar sig kring mytbildning i tradition och drama och hur denna har uppkommit ur ritualer. Han menar att det traditionella berättandet i grunden aldrig är ur historiska eller fiktiva personer utan kommer ur riter och dess ritualer. Här har denna dramaturgiska scen sin grund. Myterna har uppkommit som historier kring en rit och dess omvärld.

Vidare menar Raglan att man bör skilja på fiktiva (Robin Hood) hjältemyter och historiska (Kung Henry V). Att dessa fiktiva bör särskiljas är för att dessa oftast är skrivna av poeter och poeter inte är intresserade av historiska fakta. Raglan menar dock att historiska fakta kan förekomma i ett poetiskt verk.
 Raglan förklarar att det är också svårt att skilja på mytbildning hos en historisk hjälte och att ofta blandas historiska personers bravader med myter. Han har ett postmodernistiskt synsätt vad gäller historia. Hans bok behandlar just myten och den historiska hjälten och menar att i mytens tradition och i historiens finner vi samma hjälte med samma namn, men med olika fakta.
 Raglan markerar dock att även om fakta är felaktiga så kan det finnas spår av sanning så till vida att påhittade saker inte är påhittade av ingenting utan att där kan finnas korn av sanning. Han har några kriterier på mytbildning kring en historisk person.

1. Personen bör ha levt för tillräckligt lång tid sedan så att sanna fakta kan ha blivit ändrade (Ragland föreslår minst 50 år efter döden)

2. Densamme bör ha varit känd eller ökänd inom vissa kretsar och ha genomfört dåd som myten kan anknyta till.


3. Miraklen som personen genomfört bör ha en anknytning till den tid då man trodde på dem annars blir miraklen avfärdade som osanning.


Men även om Raglan skiljer på myter kring fiktiva och historiska personer så finns det i hans arbete om fiktiva historier drag som även passar in på historiska. Här närmar vi oss kärnan av mitt arbete och Jungs teorier ligger i linje med Raglans. Raglan har studerat flertalet fiktiva personer och historier och hittat kännetecken som mer eller mindre alla har. Han nämner Moses, profeten Elijha men även Oedipus och Robin Hood. Intressant nog kan samtliga personers liv jämföras med de 22 artiklar som Raglan ställt upp.

1. Modern är av kunglig börd. 2. Fadern är kung. 3. Som ofta är nära släkt med modern. 4. Födelse omständigheterna är ovanliga. 5. Kallad son av Gud. 6. I samband med födelsen är ett mordförsök ofta iblandat. 7. Han sänds iväg och 8. Uppfostras av fosterföräldrar. 9. Vi vet inget om barndomen. 10. Men vid mogen ålder återvänder han till det land som ska bli hans. 11. Efter seger över kung/jätte, eller drake. 12. Gifter han sig med en prinsessa. 13. Blir kung. 14. Styr sitt land utan större händelser. 15. Skriver lagar. 16. Men förlorar sin gunst hos gudarna och 17. Drivs från sin tron eller stad. 18. Möter en mystisk död. 19. På toppen av ett berg. 20. Hans barn (om det finns) ärver honom. 21. Hans kropp begravs inte men 22. Det finns en eller flera reliker.


Denna modell passar in på flera av våra fiktiva hjältar. Om vi ser till en historiskt viktig person med stor mytbildning och tradition så har vi ju Jesus Kristus som även han passar in på flera av Raglans steg.

Slutligen kommer vi till Jungs hjältemyt och dess värld. Han nämner att hjältemyten är den vanligaste och mest bekanta av alla myter. I boken Människan och hennes symboler ägnas en stor del åt just hjältemyten i kapitlet ”Gamla myter och moderna människor”. Det är även till detta kapitel jag hänvisar vad gäller Jungs modell för hjältemyten. Hjältemyten uppträder i de klassiska mytologierna såsom de grekiska och romerska såväl som under medeltiden, fjärran östern men även i nutida primitiva stammar. Den förekommer även i våra drömmar och detta är ju det område som Jung studerat mest i synnerhet. Den har en självklar dramatisk lockelse och en mindre självklar men icke desto mindre djup psykologisk betydelse. Vidare menar Jung att dessa hjältemyter varierar i detaljerna men ju mer man studerar dem, desto mer märker man hur likartat de är uppbyggda. Precis som Lord Raglan nämner så har alla ett gemensamt mönster, trots att de utvecklats bland grupper som inte haft någon kulturell kontakt. Jung menar att hjältetemat är av psykologisk betydelse för individen, som strävar efter att upptäcka och hävda sin personlighet, och för en hel grupp, med ett liknande behov av att befästa sin kollektiva identitet. Här följer Jungs hjältemytiska modell som jag hämtat från Människan och hennes symboler och som är densamma som jag kommer att nyttja för min analys.

· Hjältens mirakulösa födelse i enkla förhållanden


· Tidiga exempel i barndomen på övermänsklig styrka


· Den snabba vägen mot makt och inflytande


· Den segerrika kampen mot ondskan makter


· Hans hybris


· Hans slutliga fall genom svek

· Eller ett heroiskt offer, som leder till hans död


· Hjälten har en beskyddare: Till exempel bland grekiska heroer hade Teseus havsguden Poseidon till beskyddare; Perseus hade Atena och Akilles hade Kiron, den vise kentauren till beskyddare.


· De flesta hjältar måste möta och besegra monster och onda väsen.


· Hjältens symboliska död blir en fullbordan av hans mognad


· Jagets framväxande kan även symboliseras av ett offer: Där döden kan vara en pånyttfödelse, Den kristna martyren Lucia, T ex offrade sina ögon för sin tro.

Som synes så passar Raglans mytbild och Jungs ihop på flera plan även om Raglans är mer genomarbetat utifrån ett mytologiskt och dramaturgiskt perspektiv. Men skillnaderna är små på det stora hela. Nu följer således min undersökning och analys av helgonet Jeanne d’Arc och hennes hjältemyt med utgångspunkt i jungiansk modell.


II:II Bakgrund - Jeanne d’Arc

Samma dag som Jeanne d’Arc tågar in i Orléans för att befria staden från engelsmännen som hållit den omringad under större delen av 1430 så ritar en klerk en bild av en flicka med ett standar och med ett svärd vid sin sida. Han har själv aldrig sett flickan men snart har alla hört om det dåd hon utfört. Flickan har lyft belägringen av Orléans och på så sätt stoppat engelsmännen från att komma längre in i Frankrike via Orléans. Det är troligtvis redan här hjältemyten kring Jeanne börjar och den kommer bara att öka under tiden som går. Snart vet både fransmän och engelsmän om de stordåd som utförs av en ensam flicka och den armé som står bakom henne. Troligtvis sprids en bild av Jeanne d’Arc som löpeld över Frankrike (och England), en löpeld som inte verkar sluta ens när hon själv slukas av elden på bålet i Rouen ett år senare. Engelsmännen stora misstag kan vi idag kalla det. Just bålet, alltså, för snart har myten om hjältinnan Jeanne d’Arc tagit omåttliga proportioner och hjältemyten är ett faktum. Förutom de skrifter som finns lämnade efter rättegången mot henne så finns inget mycket samtida material att bearbeta. Däremot finns en dikt skriven av Christine de Pizan bevarad där hon hyllar hjältinnan och där hon själv avundas denna kvinna som drar ut i strid. Även här återfinns spår av den hjältemyt som är Jeanne d’Arc.


Jeanne d’Arc föds i Frankrike under det brinnande 100-åriga kriget som då pågått ca 80 år. Vid 13 års ålder hör hon en röst i sin faders trädgård. Rösten intygar henne att den är från Gud genom Ärkeängeln S:t Mikael och snart hör hon rösterna även från S:ta Margareta och S:ta Katarina. I början råder de henne att vara en gudfruktig flicka och att hon ska skicka sig väl men snart blir de ihärdigare vad gäller att rädda Frankrike från engelsmännen. Vid 17 års ålder beger sig Jeanne från sin hemby för att bege sig till Konung Karl VII som håller hov i Poitiers. Hon intygar att hon är sänd av Gud och snart skickar han henne vidare till en undersökning för att utröna om hon kommer med goda eller onda avsikter. Efter tre veckors prövning anser klerkerna där att hon har goda avsikter och man skickar henne sedan med en här till fronten som då ligger vid staden Orléans som är belägrad av engelsmännen. Staden är en viktigt strategisk plats och ”nyckeln” till Frankrike. Snart har krigslyckan som hittills varit i dålig dager, vänt för fransmännen och man lyfter belägringen och Jeanne d’Arc träder in i staden med pompa och ståt. Det är nu som Jeanne och hennes myt troligtvis uppstår. Hennes bravader i Orléans sprids över Frankrike. Konungen som egentligen är kronsprins och inte kungligt vigd förs vid Jeannes sida till staden Reims där han samma år kröns till konung av Frankrike. Jeanne och hennes här fortsätter sin krigslycka under hösten men snart är åter stadskassan på sparlåga och Jeanne hemlovas vid kungens hov.


I brist på andra råd görs några små försök att inta Paris men dessa avbryts av kungen själv som sedan skickar Jeanne d’Arc till staden Compiegne för att undsätta densamma. Utanför stadens portar under en skärmytsling så tillfångatas den unga flickan, under stor förvirring och snart har hon hamnat i burgundernas händer (som är allierade med engelsmännen). Hon säljs snart vidare till engelsmännen och i staden Rouen inleds en rättegång där Jeanne får står till svars mot anklagelserna att vara kätterska och häxa. Hon genomlider en lång fängelsetid med svåra prövningar och långa förhör. Här svarar hon tålmodigt och emellanåt klokt på de lärda klerkernas frågor men slutligen faller hon och avsäger sig rösterna som lett henne till seger. Det är just hennes tilltro till röster, att hon inte underkastar sig kyrkan och att hon burit manskläder som är vitala åtalspunkter som slutligen leder henne till bålet. Engelsmännen jublar och ser en seger medan Frankrikes befolkning ser ett stort nederlag. Detta martyrskap gör att Jeanne d’Arc blir en gemensam nationalsymbol för landet som än idag är påtaglig. Jeanne d’Arc kanoniseras så sent som 1920, nästan 500 år efter hennes seger vi Orléans.

III:I Undersökning


Efter att Gjörwell presenterat sin bakgrund till kriget och de karaktärer som tar plats i dramat så nämns snart Jeanne d’Arc.


Frankrike såg sig dock nu, konungens ändrade beslut oagtat, lika utan hjelp då en, liksom af himmelen, sändes och vhilken ock så frälste riket. Sådant skedde, genom pigan Jeanne d’Arc.

· Hjältens mirakulösa födelse i enkla förhållanden

Jeanne d’Arc föds således 1412 i byn Domremy:

Belägen på gränsen emellan Champagne och Lothringen. Hennes fattiga föräldrar hade ej kunnat gifva henne annan, än en ringa uppfostran, men implantat i hennes hierta ett dödeligt hat till Ängelsmännerne, hvilka nu så länge härjat Frankrike, och ströfvade ända till hennes födslobygd.

Det omnämns inget om hennes själva födsel. Vi kan dock utläsa att hennes föräldrar är fattiga. Här har den första igenkännande faktorn som också är falsk gentemot historiska dokument. Istället menar Reginé Pernoud att Jeannes far var en bonde i den högre klassen med något mer medel än en vanlig bonde. Pernoud skriver även att familjen har 20 hektar och att Jacques vidare har ett högt ansvar för säkerheten i byn.
 Vad gäller hennes mor så omtalas det ibland att hon var oerhört from och att hon genomfört en pilgrimsvandring till Rom varefter hon kallats Isabell Romeé. Detta omnämns dock inte av Gjörwell. Något annat som inte omnämns är just Jeanne födelse som även den ibland har en mytomspunnen händelse. Den natten lär ingen ha kunnat sova på grund av alla kreatur skriade hela natten. Men som sagt så omnämns inte detta i Lefvernes beskrivning om Johanna d’Arc.

· Hjälten har en beskyddare


Precis som de hjältar som Jung nämner så har även Jeanne d’Arc sin beskyddare. De är tre helgon som besöker henne. Dessa tre är St: Mikael, som under tiden var beskyddare av kungahuset Valois, det kungahus Karl VII tillhörde. S:ta Katarina som Jeanne talar om är Katarina av Alexandria som led martyrdöden i Alexandria och under medeltiden blev kulten väldigt populär, kanske den populäraste i sin klass under denna tid. Hennes historia berättas i poesi, dramer och finns som heliga skulpturer överallt i Frankrike såväl som England. S:ta Katarina var patronhelgon i Maxey, byn alldeles intill Jeannes hemby och henne reliker lär ha varit överflyttade dit för tillbedjan ca 1399.
 Katarina är även filosofers och studenters helgon och hennes attribut är vagnhjulet på vilket hon skall ha avrättats och relikerna lär nu finnas i klostret i Sinai.
 Jeannes syster som lär ha dött innan 1429 hette också just Catherine.


I övrigt så nämns inte mycket om hennes barndom förrän hon vid tretton års ålder hör en röst.


Desse fiender skulle hon nu utrota; och sätta den lagliga konungen på tronen. Hon talte härom dageligen med de andre bondflickorne i orten och bad Gud ifrigt om des bistånd. Med åren växte hennes nit, så at hon, på sit 13:de år, hade hänryckningar, under hwilka hon sade sig hålla samtal med Ärkeängeln Mikael, S. Katarina och S. Margareta, hwilka hade förkunnat henne, at Guds wilja wore, at hon skulle fördrifwa Ängländarne utur riket och sätta

kronan på Dauhpins hufvud …


I inledningen så skriver Gjörwell, intressant nog, själv att man får välja om man vill tro på hennes röster eller inte, men att hon själv var övertygad om dem.


· Tidiga exempel i barndomen på övermänsklig styrka

Här ser vi att vid trettons års ålder har hon fått sina uppenbarelser men även att hon själv bett om hjälp från Gud i frågan att driva engelsmännen ur landet. Vi ser ju även i förra kommentaren att hon blivit uppfostrad till att hata engelsmännen. Detta torde tillhöra mer myten än själva historiska fakta. Pernoud nämner inget om att Jeanne uppfostrats i denna anda. Istället nämner Jeanne själv i rättegångsprotokoll att det är Gud som kontaktar henne i frågan och att de röster som sedan talar inte omgående talar om mission utan detta kommer senare enligt Jeanne eget vittnesmål.
 Troligtvis är detta istället en del tillhörande hjältebilden om barnet som visar upp något exceptionellt. Det är förutbestämt att hon skall genomföra dåden men behöver hjälp från en överordnad, just Gud.


Alltså ett exempel som Jung nämner på barnets övernaturliga styrka. Här är den styrkan psykisk och Jeanne har kontakt med det övernaturliga direkt, alltså helgonen som kontaktar henne. Mer i Gjörwells text tyder på detta:


Man kan dock ej neka, at hon ju ägde alla de dygder, som borde förwärva henne almänt förtroende, såsom: Gudsfruktan, oskuld, upriktighet, ädelt sinne, mod. Af upfostran och landslefnaden hade ock hennes kropp blifvit stark och härdad, så at hon ägde inga af de krops svagheter, såsom gerna följer könet.


Här föräras Jeanne inte bara med psykisk styrka utan även fysisk sådan. Hennes uppväxt på landet har gjort henne stark, till och med att hon har samma stryka som en man. Men vad som nästan synes viktigare här är det faktum att hon är oskuld, det vill säga jungfru. Under medeltiden är detta en av de yttersta dygderna hos en kvinna och i synnerhet hos en hjälte. Den rena personen som inte kan fela. Detta återfinns i hagiografier över helgonlegender som är en sorts hjältemyt. Den övernaturliga styrka som nämns hos Jung inkluderar troligtvis även jungfrun. Den yttersta jungfrun av alla är ju Jungfrun Maria och hon är även just symbolen för jungfrudomen. Den vita liljan som är även förärat kungahuset Valois i Frankrike under perioden och senare, just Jeanne d’Arc som föräras namnet De Lys efter att hon adlats.
 Snart följer hennes väg till konungen. Jeanne d’Arc beger sig sin hemby till den större staden Vaucoluers där hon vill träffa ståthålaren Baudricourt. Denne Baudricourt vill inte veta av henne men när hon berättar om en incident i kriget som verifieras senare så tror han henne. Detta skall tyda på Jeannes klärvoajans och detta är genomgående för Jeanne hjältemyt. Hon vet saker innan de ska hända och detta nämns hos Gjörwell.


Kort efter fick man tidningen, om nederlaget vid Rouvrai, häröfver började nu Baudricourt, och något hvar, at öppna ögonen såsom alle sågo, at Jeanne d’Arc var en ung ock enfaldig Bondflicka.

Jeanne skickas till slottet av Baudricourt och där händer en liknande incident.


Då stod konungen, för at sätta henne på prof, stod utan något tekn, hwarpå han kunde igenkännas, ibland de öfrige af sine hofmän, men hon hade ej förr kommit in uti rummet, än hon på stunden gick fram till konungen, och utan minsta twekan, at hafva misstagit sig på hans person, sade til honom …


Denna klärvoajans finns fler exempel på och tillhör det attribut som särskiljer Jeanne från andra människor just Jungs övernaturliga styrka eller sida som hon har. Snart har Jeanne blivit accepterad av även kungen och så satt i hären. Beskrivningen hos Gjörwell hyllar henne ytterligare som en hjälte och man skräder inte sina ord.


En flicka om 17 år, som ej kunde läsa el. skrifva, men hade sig som en krigsöfverste, och talte som en apostel, want allas förundran och kärlek.

Här ställes de negativa begreppen en flicka som icke är läs- eller skrivkunnig jämfört med en krigsöverste och apostel vilka båda kan räknas som hjälteepitet. Att hon är flicka skapar också motsättningar inom begreppen och hjältebilden blir ännu mer extraordinär. Jeanne har flera olika dygder som stärker hennes bild.

Hur behåller man då denna hjältebild när det blir drabbning. Trots allt så är det ett krig som utkämpas och det är detta som är skådeplatsen där Jeanne slutligen ska göra sina verkliga bedrifter. Inledningsvis så är det, det mytomspunna svärdet som finns i staden Catherine de Fierbois. Det svärd som Jeanne ber skicka efter.


Hon lät til, yttermera kraftig åtgärd, hämta sig en wärja, från en graf i S. Catherine de Fierbois, whilken hon af en slags ingifwelse, sade där skola finnas giömd.


Detta lär enligt den fortsatta texten öka soldaternas tro på henne. Hon var dock inte bara beväpnad med svärd utan hon föredrog standaret med bilden av Gud, och orden Jesus och Maria skrivet. När det väl blir drabbning så vet hon att blod kommer att spillas men Gjörwell intygar:

Aldrig gjöt hon det sjelv.


· Den segerrika kampen mot ondskan makter


Även här har vi en hjältes attribut och återigen oskuld, som även i ett krig inte strider med vapen utan med sitt standar. Sedan kastar sig Jeanne in i stridens hetta. När hennes trupp vänder tillbaka till staden så gör hon tvärtom och kastar sig in i striden själv varpå hon ingjuter styrka i trupperna som snart följer henne. Snart ser vi ytterligare saker som bygger på hennes odödliga hjältebild. Vid muren till Orléans så skadas Jeanne allvarligt av en pil:

Jeanne d’Arc blef blesserad i halsen, ock måste draga sig åt sidan, för at låta binda sig.


Detta finns omdiskuterat även inom modern forskning och att hon skadades är vedertaget. Vad som också är vedertaget är att detta skapar självklart en myt hos både den franska såväl som den engelska hären. Hjälten Jeanne, som är ”odödlig” och häxan Jeanne, som inte kan dödas. Självklart hjälper det hennes hjältemyt att öka i omfattning. Jeanne återvänder till striden ingjuter än mer mod och snart har belägringen av Orléans fallit och engelsmännen drar sig tillbaka. Efter att denna strid har utkämpats och krigslyckan för Frankrike vänt så vinner inte England några fler starka positioner och 1453 så har de drivits ut landet.


· Den snabba vägen mot makt och inflytande


Inte undra på att hjältinnan Jeanne d’Arc hyllas efter detta. Här kan vi ju även återkoppla till Jungs bild där personen/hjälten snabbt kommer till makt och får inflytande. Jeanne har ju på mindre än ett halvår tagit sig från sin by till Baudricourt, till kungen, genomgått en undersökning, blivit ”fältherre” och förlöst den viktiga staden Orléans. Det är få kvinnor som kan sälla sig till hennes bedrifter. Men hennes mission är trefaldig. Hon ska även kröna kungen i Reims och driva ut engelsmännen ur riket. Strax efter Orléans kröns kungen mycket riktigt med pompa och ståt och Jeanne d’Arc blir adlad. Utdrivningen av engelsmännen lyckas hon däremot inte med under sin livstid. Något kommer emellan.

Jungs hjältemyt ska bekämpa ondskan. Om det är engelsmännen eller de onda prästerna, är frågan. Vi kommer snart till denna fråga. Först har vi hybrisfrågan.

· Hennes hybris


Hjälten drabbas ofta av hybris. Hos Jung förklaras detta med hjälp av Winnebago indianernas hjältemyt där vi återfinner tvillingsagorna. Hjältens offer eller död är på grund av just hybris, övermod. Hos Navahoindianerna finns krigsgudarna i mytologin som faller på grund av maktmissbruk. Intressant nog återfinns inte detta i Gjörwells bok. Detta beror troligtvis på att Gjörwell tagit sina fakta från den tveksamt objektiva L’histoire de France. Jeanne utkämpar med sin här ett flertal slag och snart kröns kungen i Orléans. Enligt Pernoud så är Jeanne förbrukad för kungen vi det här laget och han drar in kassan för vidare strider.
 Paris är dock en stad som man trots allt beger sig till. Med indragna medel försöker Jeanne med sin mindre här, storma staden men det faller fel ut. Återigen skadas Jeanne och hon ber tappert om att få vända hem till sin familj igen.


Hon var så fast i detta uppsåt, at hon skänkte hela den riddarrustning, som hon wanligtvis bar, til munkarne i St: Denis som deraf gjorde en segerstod …

Enligt Pernoud stämmer det att hon skadats och att hon även skänkt sin rustning, men inte för att återvända hem utan för att det var brukligt att göra så. Incidenten kring Paris diskuteras ofta och det är ofta i samband med denna strid som man anser att Jeanne efter alla framgångar fått övermod, hybris och att hon attackerar staden trots att det ser omöjligt ut. Här talas det ofta också om hur kungen sviker Jeanne, och ger henne inte de medel som hon behöver. Varför inget av detta nämns i denna källa kan vara ganska enkelt att se. Källan är återigen tagen ur L’histoire de France och man vill självfallet inte framställa kungen som någon skurk även om han i början av boken presenteras som vankelmodig.


Om vi ser till två av de Jeanne d’Arc filmer som gjorts under 1900-talet så har alla med element av denna hybris. De filmer jag granskat är Joan of Arc med Ingrid Bergman från 1948 och Luc Bessons Jeanne d’Arc från 1998. Rösterna som hörts tidigare sviker henne och hon hävdar att hon inte hört dem på ett tag. Detsamma gäller attacken på Paris som man förklarar misslyckandet med att hon på eget bevåg och utan råd från sina röster attackerat staden, det vill säga drabbats av övermod. Men inget av detta framkommer under attacken av Paris i Gjörwells bok.


Däremot har vi en annan variant av detta och här presenteras Jeanne istället som den uppoffrande hjälten som offrar sig hjältemodigt för sina vänner. Och snart får kungen också sig en släng. Efter Paris beger sig Jeanne d’Arc återigen med en mindre här till staden Compiegne i norra Frankrike.


Men Jeanne d’Arc war nu ock vid slutet, af sin ej mindre frimodiga, än förundersamma lefnad. Hon hade endast, användt den, til sit fäderneslands bästa, då hon olyckligtwis föll i sina fienders händer, och af dem offrades.


· Eller ett heroiskt offer, som leder till hennes död

Vidare drar hon till reträtt med sin trupp och hjältemodigt:


Jeanne d’Arc drog sig wäl tilbaka, i god ordning; men, som hon alltid war den sista i eftertruppen, och ej sällan vände i sjelfaste retraiten gewäret mot fienden, hände henne den olyckan, at då det sista ledet redan var inom slagbomen (vindbrygga förf. anm.) kom en engelsk bogskytt, mera driftig, än de andre, grep hieltinnan, och kastade henne av hästen.


Här ser vi ju tydligt den hjältemodiga insatsen, att alltid vara sist, som Jeanne var enligt texten. Hon offrar sig mer eller mindre för att de andra ska hinna ta skydd med fara för sitt eget liv. Här menar jag syns det heroiska offer som Jung talar om i sin modell av hjälten. Det heroiska offret kan ju även ses som att hon offrar sig för sitt land, sin nation, genom att själv gå i döden, vilket vi snart ser.

· Hennes slutliga fall genom svek


I Gjörwells text ser vi däremot sveket och utlämnandet av Jeanne d’Arc gentemot hennes kung:

”Konungen war ännu alt lika begraven i sina nöjen, ock så förtjust i den wekliga lewnaden, at han ej kunde öma, wid saknaden af det manligaste hierta i kvinnobröst; och de fältherrar och officerare, som så ofta med ock under hennes fana slagit fienden utur fältet, betygade ej minsta angelägenhet, at nu frälsa eller lösa henne ur fångenskap.”

I samma anda fortsätter texten:

”Kort sagt, den trogna, den förträffeliga Jeanne d’Arc war lämnad af sin konung, ock af sit fädernesland; enbart omgifven af deras fiender, och suckade nu i et nesligt fängelse …”


Här ser vi dock hur nu Jeanne som offrat sig för sitt folk blir inte bara sviken av kungen utan även av sina före detta fältherrar som ingen av dem försöker med några som helst medel rädda henne. Kungen är den vankelmodige som verkar leva ett utsvävande liv och inte alls bryr sig om Jeannes fångenskap. Jung menar att i de europeiska mytologierna på hjältens nederlag eller undergång genom svek är det rituella offertemat tydligare framhävt som ett straff för hybris. Det enda vi inte finner hos Gjörwell, som tidigare nämnts, är just denna hybris eller övermod.


· De flesta hjältar måste möta och besegra monster och onda väsen.


Så Jeanne går från heroinna till att leda nederlag och bli sviken av sitt land som hon gjort så mycket för och som hon också offrar sig för. Men Jeanne ska ännu bekämpa de onda. De onda skulle kunna vara engelsmännen som hon stridit mot men här verkar ondskan komma från ett annat håll. Just kyrkan och dess präster, visserligen i händerna på engelsmännen.

Det war ifrån samma stund, som hon blef fången, beslutit, at hon skulle dö. Frågan war endast om at finna en domare, som ej skulle känna minsta hinder inom sig sjelf, at fälla en oskyldig, som kunde skaffa orsaker wid handen, hwaruppå en död som kunde sotas.

Här ser vi att Jeanne är redan dödsdömd och det gäller bara att hitta en domare utan hjärta som kan göra vad som helst för att få henne fast. Denne domare, blir sedermera Biskop Cauchon som beskrivs än värre längre ned i texten:

Han war så hatad, at han ej en gång tåltes i sit egit stift …

Vidare:


Man kan icke med nog swarta färgor afmåla sama hämddigre Biskop, som fick nu et så härligt tilfälle at följa och förnöja sit hjerta.


Gjörwell skräder inte sina ord vad gäller svartmålningen av domaren Cauchon och hur rättegången bedrivs. Snart förklarar Gjörwell hur prästerna köper Jeanne med engelska pengar, och förklarar att av egna medel skulle prästerna inte kunna göra detsamma. Återigen ser vi ett tydligt påhopp på den katolska kyrkan som är så svekfull att den lånar pengar för att kunna döma den unga fången. Jeanne d’Arc förs således inför domstolen inför en mängd lärda präster och får utstå svåra frågor i den katolska tron och Gjörwell beskriver hur prästerna försöker få henne fast medan hon försvarar sig med sanning och ärlighet. Prästerna hotar med tortyr, vilket ännu är något som bygger på dessa onda intentioner men någon tortyr blir inte aktuell, vilket verkar vara ett nederlag för Cauchon:

Så måste hon fast mot Cauchon hjertelag, skonas från torturen.

Snart lurar man Jeanne, enligt Gjörwells text:


Man började tala med henne ljufliga, och trösta henne med hopp om lifwet, ifall hon ville afsäga sig sina uppenbarelser, såsom hafwande warit falska.


Man förklarar för henne att om hon skriver under denna petition så slipper hon elden och får sitta i ett kvinnligt fängelse men återigen har ondskans präster andra planer. Man läser upp dokumentet men sedan tar man fram ett annat dokument som Jeanne skriver under. Enligt Gjörwell innehåller detta pappret inte alls det som utlovats henne.

Man har alltså tvingats till att lura Jeanne för att hon skall falla. Hon kastas återigen tillbaka till sin cell. Nu iförd kvinnokläder. Här kan vi återkoppla till att Jeanne vunnit mot ondskans präster. Hon har uthärdat en rättegång som de trodde skulle bli kort men som slutar med att de måste ta till de mest fula sätt för att få henne fast. Jag uppfattar texten som att Jeanne har vunnit som Jung förutsatt i sin modell.


· Hjältens symboliska död blir en fullbordan av hennes mognad

I fängelset så händer följande:


Men om natten hade wakten hemligen tagit bort hennes qvinnokläder, ock lagt dit karlkläder istället. Om andra morgonen, då de kommo för at lösa kädjan från muren, ock hon saknade sina rätta kläder, bad hon dem, för sit livs skuld, at gifva henne dem tilbaka, men fåfängt.

Klädfrågan var ju hos Jeanne en av de saker som var central och nu har de henne fast vilket Cauchon berättar för sin engelska Lord:


Nu är det gjort, nu hafwa wi henne fast. Domstolen satte sig ånyo, ock Jeanne d’Arc, dömdes korteligen, såsom: Återfallen i synd, banlyst, ock förkastad utur kyrkans sköte, för at aldelse öfverlämnas til den werdsliga armen.

Här intygar då Cauchon att de har lurat henne och att de tvår sina händer genom att utelämna henne till den världsliga makten. Med detta menas att hon ska brännas på bål och kyrkan avkunnar ju inga dödsdomar. Här återfinns då åter Jungs hjältebild och kanske kan vi se detta som den symboliska död som Jeanne genomgår och som sedan utmynnar i någon sorts mognad av henne. Snart har Jeanne mottagit dödsdom och går i elden som en vuxen person, där jaget har utvecklats och en ny hjältinna tagit form.

Cauchon talar till Jeanne enligt Gjörwell där Cauchon åter vill att Jeanne återkallar sina röster, men Jeanne som nu antagit en mognad och accepterat sitt öde svarar:


Gode eller onde, så hafwa de dock synts mig. Derwid förblef hon; och i den öfvertygelsen steg hon på bålet.


· Jagets framväxande kan även symboliseras av ett offer

Här ser vi hur Jeanne offrar sig själv för sin tro. Hon offrar sig för sina landsmän inte helt olikt Jesus passion på korset. Framväxandet och accepterandet som Jeanne genomlider sin sista tid är tydlig och hennes död beskrivs hjältemodigt hur hon själv kliver upp på bålet med gott mod.

Vad gäller den teori som Lord Ragland har att det bör finnas reliker av en hjälte så finner vi ännu ett vittnesmål i Gjörwells text som troligtvis har en hjältinnas spår. När Jeanne brunnit så skall skarprättaren ta bort aska och kvarlevor.


Hennes hjerta blev dock oförtärdt, som tillika med hennes öfwerlevor kastades i Seine-strömmen, på det hon måtte aldeles förgöras. Sådant war Jeanne d’Arc bedröfliga öde, whilket övergick henne, i en ålder af 19 år.


IV:I Slutsats och sammanfattning


· Svarar Jeanne d’Arcs legend mot C G Jungs arketyp av hjältemyten?


Jag har således studerat boken ”Lefwernes beskrifning om Johanna d’Arc som är skriven av Carl Christoffer Gjörwell. Jag har ställt frågan till dokumentet och med hjälp av C G Jungs arketyp av hjältebilden försökt se om den svarat mot frågan. Jag svarar tydligt jakande på frågan och anser att Jeanne d’Arc som hon är beskriven i Gjörwells drama har tydliga drag av Jungs arketyp. Bilden är däremot lite omkastad vad gäller de olika begrepp som Jung använder. Varför resultatet blir sådant är ganska enkelt och kan svaras på genom att se till att Jeanne är en historisk person så att avvikelser är dömda att förekomma. Dessa avvikelser är såsom att hennes födelse skulle vara mirakulös, och något om detta omnämns inte i Gjörwells bok även om andra legender om Jeanne d’Arc tar upp den. Men att hon skulle ha fötts av fattiga föräldrar svarar däremot mot hennes legend. Jeannes övernaturliga krafter i barndomen härleder jag till de röster som hon hör i tidig ålder och även de inslag av klärvojans som omnämns i Gjörwells bok. De röster hon hör som kommer från helgonen St: Mikael, S:ta Katarina och S:ta Margareta passar tydligt in på hjälten som har beskyddare som hon eller han kan vända sig till. Jeanne vänder sig till sina helgon när hon behöver just styrka och råd och de är ständigt med henne. Jeanne genomför på bara ett år stordåd och går från fattig bondflicka som snart räddar Frankrike ur engelsmännens händer. Här återknyter jag till Jungs arketyp där hjälten har en snabb väg mot makt och inflytande. Vid Orléans vinner Jeanne vidare mot engelsmännen som är de onda och hon hyllas som en hjälte efter sin vinst, en vinst som hon genomför utan att spilla blod själv, utan hon har sitt standar som hon hyllar. Det som inte framkommer i Gjörwells bok är den hybris som hjälten enligt Jungs teori brukar drabbas av. Denna omnämns ibland i samband med Jeanne d’Arc och då ofta inom dramaturgiska områden såsom filmer. Men här är den frånvarande. Orsak till detta är just att Gjörwell tagit mycket av sina fakta ur L’histoire de France där man troligtvis inte vill framställa Jeanne d’Arc ur denna synvinkel. Hon är en oförstörbar hjältinna som bara kan falla genom ondska och svek. Själv offrar hon sig vid murarna vid Compiegne där hon hjältemodigt rider sist i truppen och hon offrar sig för inte bara sina män utan även sitt land och hamnar snart i engelsmännens händer. Det svek som Jung talar om kommer nu från sitt fädernesland och hennes kung som inte lyfter ett finger för att få hennes ur fångenskapen. Den fångenskap som representerar ondskan, här i form av de präster som utsätter henne för den rättegången som leder till hennes heroiska död. För att däremot få fast henne så krävs list då hon ständigt vinner kampen om tron och slutligen får man henne fast genom att lura henne. I och med utlämningen och dödsdomen så tolkar jag detta som den ”symboliska döden” (utelämnandet till världsliga makterna). Hjälten växer och blir stark, pånyttfödd, precis som Jungs arketyp. Jeanne d’Arc dör slutligen som en hjältinna på bålet där hon offrar sig för sin tro och sitt fädernesland som svikit henne.

· Skiljer sig Jeanne d’Arcs hjältebild ifrån den arketypiska och i så fall på vilket sätt?

Arbetet har resulterat i att jag hittat några punkter som skiljer sig från den arketypiska hjältebilden. Jag har försökt utröna just orsaken till detta. Som tidigare nämnts så finns en viktig aspekt här och det är att Jeanne d’Arc är en historisk person och det kan då vara svårt att tillämpa alla stadier som hon går igenom. Det som skiljer sig i huvudsak är att inget nämns om någon mirakulös födelse, och att Jeanne inte drabbas av hybris eller övermod, men inte heller är det kungens svek som gör att hon slutligen faller. Jag tror mig kunna hitta orsaker till detta mer i omständigheterna kring verket ifråga än i själva texten. Jag har under ”Material” diskuterat bokens uppkomst och vi vet att verket är en version av L’histoire de France. Den är således inte objektiv i hur landet, Jeanne eller kungen framställs. Självklart vill inte författaren förklara hur kungen sviker Jeanne vid Compiegne, men väl tillfångatagen så gör han det. Det är fortfarande så att engelsmännen representerar det onda så också prästerna. Denna hybris nämns inte heller eftersom Jeanne framställs som oantastlig vad gäller tro och hur hon för sig. Hade Gjörwell använt en mer objektiv källa så hade möjligtvis hans text varit något annorlunda. Vidare måste vi också ta hänsyn till när texten uppkommit. Den är skriven 1767 vilket är efter upplysningen. I en tid då skrifter inte är alltför vanliga. Upplysningen var ju den tid då de nya tankesätten skulle premieras. Kyrkan reviderades, och kyrkan blir något förlegat. Istället är det romantiken och filosofins högtid. I Sverige finns den katolska kyrkan inte representerad och protestantismen har ännu sitt grepp om landet. Detta tycker jag mig se tydligt i boken där prästerna slutligen framstår som de onda med sin tro, och Gjörwell påpekar i början att man själv väljer att tro om Jeanne d’Arc hade visioner eller inte. Kyrkan är de som ”köper” Jeanne åt engelsmännen, och kyrkan är slutligen de som fäller henne och lämnar henne åt de världsliga makterna, och således dö. Jag tror att tidsandan är den stora skiljestenen i detta verk som gör att det finns saker som skiljer sig från Jungs teori om hjältearketypen.
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