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Abstrakt 
Denna studie har utgått från Wayne A Chandlers och Carrol L Frys teori kring så kallade 

”frames of explicability” (förklaringsramar) inom fantasygenren och applicerat denna på 

novellsamlingen The Last Wish av Andrzej Sapkowski. Syftet var att precisera Sap-

kowskis förklaringsram, det vill säga hur han förmedlar en illusion av sanning trots no-

vellernas övernaturliga element, med fokus på den fiktiva värld som byggs upp i novel-

lerna. Genom en närläsning av The Last Wish med Wolfgang Iser, Kathleen McCormick 

och Jonathan Cullers teorier om repertoarer och litterär kompetens i åtanke visade studien 

att Sapkowskis förklaringsram till största del består av intertextuella referenser men även 

en paradoxal realistisk framställning av övernaturliga fenomen. Det senare attribueras till 

framställningar som går att härleda till den verkliga världen, dess historia och moraliska 

tvetydighet. 
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1 Inledning 
Den fantastiska litteraturen kan spåras tillbaka till antikens myter och exempelvis Home-

ros berättelser som innehåller åtskilliga fantastiska element. Med moderna titlar som 

Harry Potter och Sagan om is och eld i åtanke tycks fascinationen kring litterär framställ-

ning av det fantastiska knappast ha avtagit under de tusentals år som passerat sedan dess. 

Philip Martin försöker i A Guide to Fantasy Literature: Thoughts on Stories of Wonder 

& Enchantment förklara begreppet fantasy i den genrebenämning det kommit att åsyfta 

genom att ställa det gentemot en annan typ av spekulativ fiktion, nämligen science fiction. 

Martin menar att de båda genrernas utmärkande drag är just de fantastiska elementen, 

men science fiction är bundet till en viss ”realism” då dess fantastiska element måste 

förklaras enligt vår världs möjligheter och begränsningar. Fantasygenren, däremot, tar 

inte hänsyn till detta och därmed krävs inga belägg för vad som sker av författaren, utan 

endast tro och godkännande från läsarens sida.1 

Med detta i åtanke kan det anses vara intressant att undersöka fantasyförfattarnas 

strävan att skapa denna tro och godkännande hos läsaren. Detta är något två litteraturfors-

kare vid namn Wayne A Chandler och Carrol L Fry gjort i artikeln ”Tolkien’s Allusive 

Backstory: Immortality and Belief in the Fantasy Frame”. Chandler och Fry talar om 

skapandet av en ram, en av Jane Mobley kallad ”frame of explicability”, genom vilken 

fantasyförfattare skapar en trovärdighet utan att behöva rationalisera sin historia likt för-

fattare inom science fiction-genren. Trovärdigheten kommer genom en form av emotion-

ell sanning som skapas hos läsaren, men som börjar med de funktioner hos texten som 

läsaren tar del av. Enligt Chandler och Fry är denna aspekt av fantasyverket essentiellt 

för berättelsens framgång.2 

Denna ”frame of explicability”, som hädanefter kommer att benämnas förklarings-

ram, bör således stå att finna i alla framgångsrika verk inom genren fantasy, om än i olika 

former. Det verk som står i begrepp att analyseras i denna undersökning är novellsam-

lingen The Last Wish, utgiven 2007 (i originalutgåva på polska 1993) av den polske för-

fattaren Andrzej Sapkowski (1948-). Sapkowski kan anses vara ett välbekant namn inom 

genren, något som kan stödjas av det faktum att han vann den första upplagan av fanta-

sypriset ”David Gemmell Legend Award”.3 The Last Wish hamnade även på New York 

                                                 
1 Martin, Philip, A Guide to Fantasy Literature: Thoughts and Stories of Wonder and Enchant-

ment, Crickhollow books, Milwaukee, 2009, s.22-23 
2 Chandler, Wayne A & Fry, Carrol L. ”Tolkien’s Allusive Backstory: Immortality and Belief in 

the Fantasy Frame” ur Mythlore: 35.2, 2017, s.95 
3 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, Gollancz, London, 2012, omslag 
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Times bästsäljarlista vid ett tillfälle 2015.4 Således bör novellsamlingen enligt Chandler 

och Fry innehålla en övertygande förklaringsram, och denna aspekt av verket är vad som 

ska analyseras i denna undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Chandler och Fry applicerade sina tankegångar angående förklaringsramar på Ring-

arnas herre av J.R.R. Tolkien. Denna undersökning ämnar applicera dessa tanke-

gångar på The Last Wish. Således handlar det om att analysera de aspekter som kan 

anses ingå i dess förklaringsram som används för att skapa trovärdighet och emot-

ionell, illusorisk sanning. Särskild emfas läggs på Sapkowskis fiktiva värld och hur 

denna framställs, eftersom detta enligt Chandler och Fry är en stor del av förkla-

ringsramen, något som grundligare redogörs för nedan, i kapitel 2. Vidare syftar 

undersökningen till att påvisa korrelationen mellan olika funktioner hos texten och 

läsarens förståelse av den. Undersökningen kan således summeras som ett försök 

att ytterligare exemplifiera och pröva Chandler och Frys teori samt förhoppningsvis 

påvisa aspekter av novellsamlingen som inte dokumenterats tidigare. För att klar-

göra syftet ytterligare följer nedan konkreta frågeställningar som undersökningens 

resultat i slutändan ska svara mot: 

  

• Vilka litterära tekniker använder sig Sapkowski av för att skapa en illusion 

av sanning och hur framställs dessa? 

• Vilken roll spelar den fiktiva världens bakgrund och hur framställs denna? 

1.2 Tidigare forskning 

I engelsk- eller svensktalande litteraturforskning tycks Sapkowskis författarskap 

vara tämligen outforskat, detta eftersom forskning står att finna på polska men ofta 

inte i översättning. Hur som helst har ett fåtal forskare publicerat studier av Sap-

kowskis verk på engelska. En av dessa studier är relevant för denna undersökning, 

nämligen artikeln ”On Alien Alders: The ’Erl-King’ Inspirations in Andrzej Sap-

kowski’s Witcher Saga” av Justyna Deszcz-Tryhubcza och Agata Zarzycka. I arti-

keln diskuterar författarna intertextuella samband i bokserien ”The Witcher Saga”, 

i vilken The Last Wish ingår. Artikeln behandlar emellertid en företeelse som intro-

duceras först senare i serien, nämligen en karaktär som kallas för Alder King. Enligt 

                                                 
4 Barnes, Susan, ”THE LAST WISH is a New York Times Bestseller”, Orbit Books, 2015-06-08, 

https://www.orbitbooks.net/2015/06/08/the-last-wish-is-a-new-york-times-bestseller/ (hämtad 

2018-01-02) 

https://www.orbitbooks.net/2015/06/08/the-last-wish-is-a-new-york-times-bestseller/
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Deszcz-Tryhubcza och Zarzycka är karaktärens namn och del i berättelsen direkta 

referenser till en varelse inom europeisk folktro som gestaltas av Johann Wolfgang 

von Goethe i dikten ”Erlkönig”.5 Vad som är relevant för denna undersökning är 

deras diskussioner kring intertextualitet i verken, något de menar är en litterär tek-

nik Sapkowski ofta använder sig av: 

 

As Polish critics note, what ensured Sapkowski a phenomenal success was – apart from 

authentic and humorous dialogues, engaging plots, and a rapport with readers – his fondness 

of playful intertextual references to well-known folk and literary motifs, adeptly used to build 

the world of the saga.6 

 

Deszcz-Tryhubcza och Zarzycka menar att Sapkowski genom sin intertextuella tek-

nik lyckats tilltala sin inhemska polska publik och den i andra slaviska länder, men 

även i ”västerländska” länder. Detta eftersom referenserna i verken matchar publi-

kens kulturella bakgrund, vilket hjälper byggandet av den fiktiva världen.7
 

 

1.3 Metod och material 

För att åstadkomma det ovan nämnda syftet med undersökningen ska The Last Wish ana-

lyseras genom närläsning. Fokus i denna närläsning läggs på paratext, intertextuella sam-

band, referenser till verkligheten och framställningen av den fiktiva bakgrunden, i syfte 

att precisera och analysera verkets förklaringsram. Således utelämnas externa aspekter så 

som biografiska och samhälleliga faktorer, då det endast är textens funktioner som är av 

intresse för undersökningens utgång. 

Analysen ska även hänvisas till relevanta litteraturvetenskapliga teorier som ska 

prövas mot de analysföremål som står att finna i novellsamlingen. Studien kan ur en teo-

retisk synvinkel anses falla inom ramarna för fenomenologi och hermeneutik. Detta beror 

på att fokus kommer att ligga på textens funktioner, dess del i samspelet med läsares 

repertoarer (se kapitel 3).  

Novellsamlingen The Last Wish publicerades i originalutgåva som Ostatnie życze-

nie 1993. Den utgåva som behandlas i denna undersökning publicerades av det brittiska 

förlaget Gollancz år 2012. Som titeln antyder är denna utgåva översatt till engelska av 

Danusia Stok, en översättare som är ansluten till den polska organisationen The Polish 

                                                 
5 Deszcz-Tryhubcza, Justyna och Zarzycka, Agata, ”On Alien Alders: The ’Erl-King’ Inspirations 

in Andrzej Sapkowski’s Witcher Saga” ur Collision of Realities: Establishing Research on the 

Fantastic in Europe, red. Lars Schmeink och Astrid Böger, De Gruyter, 2012. ProQuest Ebook 

Central, s.188 
6 Ibid, s.187 
7 Ibid, s.188 
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Book Institute.8 The Polish Book Institute är en organisation som startats av den polska 

staten i syfte att sprida polsk litteratur världen över och har genom sitt ”Poland Trans-

lation Program” även finansierat denna utgåva.9 Detta kan något spekulativt anses tyda 

på en översättning som gjorts med originalutgåvans funktioner i noggrant beaktande, ef-

tersom den godkänts av både Sapkowski och en statlig översättningsorganisation.  

 

1.3.1 Primärlitteratur 

The Last Wish är en novellsamling ur bokserien ”The Witcher Saga” som består av sex 

noveller ihopbundna av en ramberättelse. Huvudkaraktären Geralt of Rivia är en så kallad 

witcher (ibland översatt som ”häxkarl”10), en monsterjägare vars extraordinära fysiska 

och magiska krafter används för att döda monster mot betalning. I ramberättelsen, som 

utgörs av novellerna ”The Voice of Reason 1-7” befinner sig Geralt i ett tempel där han 

vilar sig efter en kamp mot ett monster som han gick segrande om än mörbultad ur. Här 

träffar han såväl främlingar som bekanta, genom vilka han påminns om sina erfarenheter 

som witcher och som gestaltas i de sex novellerna. 

I ”The Witcher” anlitas Geralt för att konfrontera en förbannelse som gjort en prin-

sessa till ett hänsynslöst monster. Han stöter på politiska intriger och moraliskt tvek-

samma handlingar av rikets absoluta maktelit som försvårar hans arbete, vilket han vid-

håller endast är för betalningens skull.11 

I ”A Grain of Truth” stöter han på ett monster som bor isolerat i ett hus i skogen. 

Monstret visar sig vara en man vid namn Nivellen vars ondskefulla handlingar förvandlat 

honom till det han är, och Geralt låter honom leva av den anledningen, han är trots allt 

inte ett äkta monster. Däremot bor Nivellen med någon som passar in i den senare kate-

gorin, och diskussionen kring vem som egentligen är ett äkta monster är igång. 

”The Lesser Evil” behandlar hur Geralt hamnar i mitten av en konflikt mellan en 

trollkarl och en kvinna som enligt den tidigares utsago är en ondskefull mutant. Geralt 

tvingas välja sida i en kamp som inte ingår i hans arbetsuppgifter och upptäcker att ondska 

inte är något svartvitt.  

                                                 
8 Book Institute Poland, ”Danusia Stok”,http://www.bookinstitute.pl/p,dla-tlumaczy-

autor,265,stok-danusia-.html (hämtad 2018-01-02) 
9 Book Institute Poland, ”About The Book Institute”, http://www.bookinstitute.pl/program-transla-

torski,dotacje,36137,about-the-program.html (hämtad 2018-01-02) & Andrzej Sapkowski, The 

Last Wish, s.iv 
10 Adlibris, ”Den sista önskningen”, https://www.adlibris.com/se/bok/den-sista-onskningen-

9789186437367 (hämtad 2018-01-02) 

           11 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.23 

http://www.bookinstitute.pl/program-translatorski,dotacje,36137,about-the-program.html
http://www.bookinstitute.pl/program-translatorski,dotacje,36137,about-the-program.html
https://www.adlibris.com/se/bok/den-sista-onskningen-9789186437367
https://www.adlibris.com/se/bok/den-sista-onskningen-9789186437367
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”A Question of Price” bygger vidare på Geralts yrke då han av en drottning blir 

anlitad som lönnmördare, något som går emot hans yrkeskodex då han bara dödar monster 

för betalning och människor i självförsvar. 

I ”The Edge of the World” beger sig Geralt ut på ett äventyr med sin vän trubaduren 

Dandilion till den tidigare alviska dalen Valley of Flowers, där en konflikt mellan män-

niskor och alver är på väg att manifesteras genom våldsamheter. 

Den sista novellen, ”The Last Wish”, behandlar Geralts möte med trollkvinnan 

Yennefer. Som witcher har han enligt sig själv och allmänheten blivit av med mänskliga 

känslor genom mutationer, men genom Yennefer ges han anledning att betvivla detta. 

 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för denna studie. Avsnittet har delats upp i underrubriker för att tydliggöra i vilken 

mening de olika termerna används i analysen. 

 

2.1 Textens repertoar 

Centralt för undersökningens utgång är dess analysföremål, nämligen novellsamlingens 

repertoar. Textens funktioner definieras i detta fall som de aspekter vars samspel med 

läsarens repertoar skapar mening. Begreppet kopplas här till Wolfgang Iser och dennes 

teorier angående läsprocessen. Som framgår av hans text ”Läsprocessen – en fenomeno-

logisk betraktelse” ansåg Iser att en text egentligen inte är någonting förrän den kommer 

i kontakt med en läsare och genom denna process ”förverkligas”. Iser tar hjälp av Roman 

Ingarden för att illustrera sin poäng och menar att litterära verk har två poler, ”den artist-

iska och den estetiska”12. Den tidigare åsyftar ”texten som är skapad av författaren” me-

dan den senare åsyftar det tidigare nämnda förverkligandet, som utförs av läsaren.13 Iser 

förklarar vidare: 

 

Av denna polaritet följer att det litterära verket inte kan vara helt identiskt med texten, för 

texten får endast liv när den förverkligas. Dessutom är förverkligandet på intet sätt oberoende 

av läsarens individuella läggning – även om denna i sin tur påverkas av textens olika möns-

ter.14   
 

                                                 
12 Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), Modern litteraturteori: från rysk formalism till de-

konstruktion: Del 1, Studentlitteratur, Lund, 1993,  s.319  
13 Ibid, s.319 
14 Ibid, s.319 
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Samspelet mellan läsare och text, som leder till att texten ”får liv”, är således 

centralt i Isers tankegångar och därmed även i denna undersökning. Textens möns-

ter, som de kallas av Iser, är de tidigare nämnda aspekterna som samspelar med 

läsarens personlighet och tidigare kunskap.  I denna studie används dock termen 

repertoarer (främst på grund av personlig preferens snarare än terminologiska skill-

nader), som är hämtat från Kathleen McCormicks teorier. McCormick har en lik-

nande tankegång som Iser, då hon menar att texten och läsarens repertoarer sam-

spelar i skapandet av mening.15 Att framhäva läsarens roll i skapandet av mening 

så som Iser och McCormick gör har enligt Anders Palm kommit att bli en generell 

tendens inom modern litteraturteori.16 Palm syftar här särskilt på Jonathan Cullers 

tankar om litterär kompetens, en besläktad teori som även den kan anses vara rele-

vant för denna undersökning. I en artikel med den passande titeln ”Litterär kompe-

tens” försöker Culler sammanföra teoretiska utgångspunkter från lingvistik och lit-

teraturvetenskap. Culler hävdar att förståelse skapas i en kommunikationsakt ge-

nom att den som lyssnar ”medför en häpnadsväckande repertoar av medveten och 

omedveten kunskap”17. Det är alltså den som mottager informationen som tillskri-

ver den en viss betydelse: 

 

Hans behärskande av språkets fonologiska, syntaktiska och semantiska system gör det möj-

ligt för honom att förvandla ljuden till distinkta enheter, att känna igen ord, och ge den upp-

komna satsen en strukturell beskrivning och tolkning, även om den är helt ny för honom.18 

 

Denna tankegång är enligt Culler även applicerbar i litteraturvetenskapliga sam-

manhang, då den ovan nämnda häpnadsväckande repertoaren av medveten och 

omedveten kunskap även står att finna hos läsare av litterära verk. Det är denna 

repertoar som benämns litterär kompetens, och det är alltså denna som skapar be-

tydelse i samspel med textens repertoar. Litterär kompetens handlar emellertid till 

stor del om litterära konventioner och läsarens kunskaper om dessa: 

 

Var och en som saknar den kunskapen, var och en som är helt obekant med litteratur och inte 

förtrogen med konventionerna för hur litteratur läses, skulle till exempel bli helt förvirrad om 

han ställdes inför en dikt. Hans kunskaper om språket skulle göra det möjligt för honom att 

                                                 
15 McCormick, Kathleen, The culture of reading and the teaching of English, Manchester Univ. 

Press, Manchester, 1994, s.71 
16 Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), Modern litteraturteori: från rysk formalism till de-

konstruktion: Del 2, Studentlitteratur, Lund, 1993, s.95 
17 Ibid, s.96 
18 Ibid, s.96 
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förstå fraser och satser, men han skulle, bokstavligt talat, inte veta vad han skulle göra med 

denna märkliga sammanfogning av fraser.19  

 

Cullers teoretiserande förespråkar således en syn på läsaren som högst delaktig i 

skapandet av betydelse och dennes litterära kompetens spelar stor roll i hur denna 

process går till. I kapitel 1.2 redogjordes för tidigare forskning om Sapkowskis in-

tertextuella inslag. En litterär kompetens som innefattar en djupgående kunskap om 

sagoväsendet Erlkönig och Goethes framställande av denna skulle således enligt 

Culler (och Iser) berika och fördjupa förståendet av Sapkowskis Alder King. Vad 

som utöver detta är relevant för denna undersökning är hur Culler tycks frambringa 

även författaren i samspelet: 

 

Valet mellan ord, mellan satser, mellan olika framställningssätt, görs på grundval av deras 

effekter; och föreställningen om effekt förutsätter sätt att läsa som inte är slumpartade eller 

tillfälliga. Även om författaren inte tänker på läsaren, är han en läsare av sitt eget verk och 

blir inte nöjd med det med mindre än att det åstadkommer effekter.20 

 

 

Här påpekar Culler att det litterära verket skrivs av författaren med effekt i åtanke. 

Effekten är i detta fall läsningen, och hur läsaren påverkas av ord, satser och fram-

ställningssätt. Det handlar således om litterära tekniker som skapats av författaren, 

i detta fall Sapkowski, och det är dessa som utgör textens repertoar som den defi-

nieras i denna studie.  

 

2.2 Förklaringsram 

Förutom Iser, McCormick och Cullers tankegångar om läsprocessen kan den hu-

vudsakliga teoretiska utgångspunkten i denna studie anses vara vad som här kallas 

förklaringsramen i fantasyverk. Denna term hämtas som tidigare nämnts från 

Wayne A Chandler och Carrol L Fry i artikeln ”Tolkien’s Allusive Backstory: Im-

mortality and Belief in the Fantasy Frame”, publicerad i fantasytidsskriften 

Mythlore 2017.   

Chandler och Fry utforskar på vilket sätt en ”emotionell sanning” kan skapas 

i ett fantasyverk, detta med hjälp av Ringarnas herre och temat odödlighet. Vad 

som är av intresse i denna studie är termen de lånat av Jane Mobley, ”frame of 

explicability”, eftersom detta är applicerbart på fantasyverk som inte innehåller det 

                                                 
19 Ibid, s.97 
20 Ibid, s.100 
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ovan nämnda temat. Förklaringsramen kan beskrivas som en metod för att skapa 

denna emotionella sanning: 

 

The common means of achieving this believability, this feeling of emotional truth, is the 

creation of what Jane Mobley describes as a "frame of explicability". The fantasy frame (as 

we shall refer to it) is the content within or external to a primary text that reconciles the 

fantastic with the reader's willingness to suspend disbelief.21 

 

Förklaringsramen avser alltså de aspekter i textens alla funktioner som får läsaren 

att acceptera dess fantastiska element, istället för att avfärda det som otroligt. Detta 

görs enligt Chandler och Fry genom förklaringar i olika utsträckning beroende på 

verkets storlek och därmed läsarens behov av förklaringar. Exempel på förklarings-

ramens olika aspekter kan tas från författarnas egna exempel på metoder för att få 

ett verk att framstå som emotionellt sant: 

 

One method is to augment the basic explanation with references to extra-textual elements: 

other works or knowledge with which the writer assumes the reader to be familiar, or genre 

conventions that readers expect or value. Another method (often combined with extra-textual 

references) is the presentation of backstory.22 

 

Tankarna kring genrekonventioner och förväntningar kan anses koppla Chandler 

och Frys teori till Iser, McCormick och Culler. Det kan i slutändan anses handla om 

författarens försök att styra läsarens förståelse av en text och på så vis legitimera 

den i dennes ögon trots dess fantastiska inslag.  

 

2.3 Paratext 

Eftersom en del av analysen tillägnas paratexten i The Last Wish bör även denna term 

förklaras åtminstone kortfattat. Just kortfattat men adekvat definierar Richard Macksey 

termen paratext i förordet till Gérard Genettes Paratexts: thresholds of interpretation:  

 
The subject of the present book, comprising those liminal devices and conventions, both wit-

hin the book (peritext) and outside it (epitext), that mediate the book to the reader: titles and 

subtitles, pseudonyms, forewords, dedications, epigraphs, prefaces, intertitles, notes, epi-

logues, and afterwords […]23 

 

Termen avser alltså de externa aspekter av den aktuella boken som påverkar läsa-

rens förståelse och upplevelse av själva texten. Detta kan anses vara nära besläktat 

med förklaringsramen, eftersom exempelvis förord och omslag kan användas för 

                                                 
21 Chandler & Fry, ”Tolkien’s Allusive Backstory: Immortality and Belief in the Fantasy Frame”, 

s.95 
22 Ibid. 
23 Macksey, Richard, ”Foreword” ur Genette, Gérard, Paratexts: thresholds of interpretation, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1997, s.xviii 



  
 

9 

att presentera den fiktiva bakgrunden i ett fantasyverk. Vidare är även den av Mack-

sey nämnda epitexten också av intresse, eftersom denna exempelvis kan innefatta 

andra verk inom en serie. Detta är något Chandler och Fry påpekar i sin analys av 

Ringarnas herre, då de nämner Tolkiens senare verk Silmarillion som en del av 

dess paratext: 

Finally, secondary texts such as The Silmarillion and the appendices following The Return 

of the King exemplify the paratext: material relating to the primary text but not included 

within it […]24 

 

Som tidigare nämnts fokuseras denna undersökning dock endast på den aktuella 

boken och därmed utelämnas senare verk i ”The Witcher Saga”, även om dessa med 

största sannolikhet utvidgar Sapkowskis förklaringsram. 

   

3 Analys 
I detta kapitel presenteras den analys av The Last Wish som utförts med ovanstående 

bakgrund i åtanke. I syfte att systematisera presentationen har den delats upp efter ett 

antal återkommande motiv som tillsammans utgör en del av samlingens förklaringsram.  

Presentationen utelämnar därmed mindre aspekter i novellerna som kan tillskrivas förkla-

ringsramen och fokuserar på inslag som anses vara avgörande. Inledningsvis presenteras 

dock analysen av den paratext som finns att tillgå i den aktuella utgåvan. 

 

3.1 Paratext 

De paratexter som finns att tillgå inuti och utanpå den aktuella utgåvan av The Last Wish 

är illustrationer, rubriker, underrubriker, författarnamn, titel, recensioner och baksides-

text. Merparten av dessa har skapats i marknadsföringssyfte men har ändå viss påverkan 

på upplevelsen av texten. Nedan följer en presentation av de paratextuella aspekter som 

bedömts som relevanta för undersökningen och därmed har några av de ovan nämnda 

aspekterna fallit bort. 

 
3.1.1 Illustrationer 

Boken innehåller totalt två illustrationer, den ena på omslaget och den andra på titelsidan. 

Omslaget föreställer en man med långt, vitt hår, ärrat ansikte och kattögon. Han bär även 

två svärd, det ena i handen och det andra på ryggen. I samspel med baksidestexten förser 

omslaget läsaren med en bild av huvudkaraktären Geralt of Rivia, och hur denne fram-

ställs av Sapkowski i novellsamlingen. Hans Lund nämner omslagsillustrationer i 

                                                 
24 Chandler & Fry, ”Tolkien’s Allusive Backstory: Immortality and Belief in the Fantasy Frame”, 

s.99 
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Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel och menar att ”illustrationen försöker fånga 

eller ge en kreativ tolkning av bokens idé eller essens, sätta boken på en visuell formel”25. 

I detta fall sätts huvudkaraktären på en visuell formel, vilket bör förenkla läsningen och 

skapa en viss igenkänning då karaktären presenteras i textform. Således fördjupar den 

karaktären genom att framställa honom visuellt, något som kan anses även fördjupa den 

fiktiva världen. Den andra illustrationen föreställer en vargmedaljong som Geralt bär, 

men denna har ingen egentlig effekt på förklaringsramen mer än att den illustrerar ett 

objekt som spelar en mindre roll i berättelserna. 

 

3.1.2 Recension 

På bokens baksida återfinns en recension som kan anses ha en påverkan på läsningen av 

novellsamlingen. Den är hämtad från SFX och lämnar något för den blivande läsaren att 

ha i åtanke: ”It’s refreshing to see another take on familiar elements. There’s a fairy-tale 

quality to much of The Last Wish.”26 Recensenten hänvisar här till intertextualitet i no-

vellsamlingen, något som redogörs för senare i analysen. Hur som helst kan denna para-

textuella företeelse öppna läsarens ögon för de intertextuella samband som står att finna, 

vilket även hjälper till att bygga upp den fiktiva världen, så som Deszcz-Tryhubcza och 

Zarzycka menar. 

 

3.1.3 Baksidestext 

Möjligen den viktigaste delen av paratexten är baksidestexten, eftersom denna är skapad 

i syfte att introducera bokens innehåll. Baksidestexten på The Last Wish innefattar en 

kortare beskrivning av karaktären Geralt of Rivia, närmare bestämt av hans utseende och 

yrke. I samspel med illustrationen av honom ger detta läsaren en ingång till vem karaktä-

ren är, som sedermera byggs på i novellerna. I baksidestexten möts även läsaren av den 

fiktiva världen:  

 
As guardian of the innocent, Geralt meets incestuous kings with undead daughters, vengeful 

djinns, shrieking harpies, lovelorn vampires and despondent ghouls. Many are pernicious, 

some are wicked, and none are quite as they appear.27 

 

Det klargörs här för läsaren att berättelsen inte utspelar sig i en konventionell sagovärld 

utan en mörk och farlig värld i vilken gränsen mellan godhet och ondska inte nödvändigt-

vis är enkel att urskilja.  

                                                 
25 Lund, Hans (red.), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Studentlitteratur, Lund, 2002, 

s.57 
26 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, omslag 
27 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, omslag 
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3.2 Den fiktiva världen 

The Last Wish utspelar sig i en fiktiv värld vars namn aldrig anges i någon av novellerna. 

Däremot framgår detta genom anspelningar till världens geografi. Den första novellen 

någonsin publicerad av Sapkowski, ”The Witcher”, är också den första i ”The Witcher 

Saga” och därmed också första gången Geralt of Rivia introduceras. ”The Witcher” fun-

gerar i mångt och mycket som just en introduktion av den fiktiva världen, dock genom 

anspelningar och nämnande av framstående platser och personer i förbifarten snarare än 

omfattande redogörelser för bakgrundshistoria. Många av dessa anspelningar sker i dialog 

mellan karaktärer: 

 
The Rivian unbuttoned his jerkin and pulled out a wad of white goat leather. 

”You nail this crossways, in taverns,” he said quietly. ”Is what’s written here true?” 

”Ah.” Velerad grunted, looking at the runes etched into the leather. ”So that’s it. And I didn’t 

guess at once. Yes, it’s true. It’s signed by Foltest, King of Temeria, Pontar and Mahakam, 

which makes it true.”28 

 

Vad som framgår i detta utdrag är att Geralt (som vid detta tillfälle ännu inte nämnts 

vid namn) är från Rivia samt att Velerad, som är kastellan i staden Wyzim, svarar 

till en kung vars namn är Foltest som är kung över Temeria, Pontar och Mahakam. 

Dessa platser beskrivs inte närmre och sätts heller inte i relation till varandra eller 

någon referenspunkt, intertextuell eller annan. Således är de bara namn genom vilka 

läsaren får dra sina egna slutsatser och därmed använda sin egen fantasi. Detta an-

spelande till delar av den fiktiva världen som inte beskrivits är en företeelse som 

enligt Chandler och Fry också står att finna i Tolkiens verk:  

 

The foundation of Tolkien’s frame and primary (though not sole) 

sustainer of the novel’s structural integrity is what we shall call the “allusive 

backstory”: frequent references, myriad of topic yet consistent of tone and 

theme, to a deep yet absent history.29 

 

Utdraget avser den fiktiva världens historia men även dess geografi kan anses vara 

en del av förklaringsramen då den lägger grunden för världens förutsättningar och 

vilken bild av den som skapas åt läsaren. Detta leder tillbaka till läsarens slutsatser 

och frågan om vilka dessa är. Som allt annat beror detta på läsarens litterära kom-

petens, och det faktum att Tolkien använder sig av samma teknik kan anses ge upp-

hov till vidare diskussioner om genrekonventioner. Men den kanske viktigaste 

                                                 
28 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.5 
29 Chandler, Wayne A & Fry, Carrol L. ”Tolkien’s Allusive Backstory: Immortality and Belief in 

the Fantasy Frame”, s.97 
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slutsatsen som kan anses vara en någorlunda allmängiltig sådan är det faktum att 

platsangivelserna är främmande oavsett läsarens bakgrund då de är fullständigt fik-

tiva. Detta leder i sin tur till slutsatsen att världen i vilken berättelsen utspelar sig 

inte är en avbildning av verkligheten och således har andra förutsättningar. Genom 

dessa anspelningar på den fiktiva världens geografi förstärks illusionen av sanning 

och därmed är dessa en viktig del av förklaringsramen. 

Anspelningarna är dock inte unika för ”The Witcher”, utan är en återkom-

mande teknik som Sapkowski använder sig av i samtliga noveller. Baksidestexten 

antyder som tidigare nämnts att världen i vilken novellerna utspelar sig i ofta är en 

farlig och moraliskt tveksam sådan. Denna sida av den fiktiva världen framställs 

också till stor del genom anspelningar, men även genom tydligare redogörelser i 

dialog. Detta illustreras möjligen på bästa vis i novellen ”The Lesser Evil” då Geralt 

förklarar att hans erfarenheter av världen är anledningen till att han inte blir över-

raskad av att trollkarlen Stregobor blivit mordhotad: 

 

’Stregobor’, said Geralt, ’that’s the way of the world. One sees all sorts of things when one 

travels. Two peasants kill each other over a field which, the following day, will be trampled 

flat by two counts and their retinues trying to kill each other off. Men hang from trees at the 

roadside, brigands slash merchants’ throats. At every step in town you trip over corpses in 

the gutters. In palaces they stab each other with daggers, and somebody falls under the table 

at a banquet every minute, blue from poisoning. I’m used to it.30 

 

Geralts erfarenheter har gett honom en bild av världen som visar att såväl fattiga 

som rika drabbas av död och elände via sina medmänniskor. De exempel han an-

vänder för att illustrera sin poäng kan alla härledas till antingen maktkamper (bön-

derna, grevarnas krig och morden i palatsen) eller renodlad kriminalitet som troli-

gen härstammar från fattigdom (hängda män och mördade handelspersoner). Oav-

sett bredden på läsarens repertoar och den världssyn som medbringas i läsningen av 

texten torde citatet ovan tolkas som en uppbyggnad av en farlig värld i vilken våld 

och död är ständigt närvarande.  

Fler exempel kan ges på liknande redogörelser och anspelningar. I ”A Quest-

ion of Price” varnas Geralt av drottningen Calanthe om faran att förnärma maktha-

vande genom att neka dem deras vilja: 

 

Don’t ever do that again, Geralt. Don’t speak to those in power like that. Few of them would 

forget your words, and you know kings – they have all sorts of things at their disposal: 

                                                 
30 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.82 



  
 

13 

daggers, poisons, dungeons, red-hot pokers. There are hundreds, thousands, of ways kings 

can avenge their wounded pride.31 

  

Citatet målar upp en bild av makthavare i världen som snarstuckna, enväldiga härs-

kare. Vad som även går att urskilja från citatet, i samspel med det tidigare citatet 

från ”A Grain of Truth”, är hur Sapkowski tycks antyda att världen är en motsva-

rande medeltida sådan, uppbyggd genom feodala system. Dick Harrison diskuterar 

den moderna världens syn på medeltiden och delar upp den i två poler, en positiv 

och en negativ. Den tidigare åsyftar ett hyllande av medeltiden som fokuserar på 

ära och ridderlighet, medan den senare åsyftar en mörk tid i världshistorien och är 

enligt Harrison vanligare: ”Att vara medeltida är detsamma som att vara civilisato-

riskt efterbliven, icke-upplyst. Medeltiden är mörk, förnuftsvidrig, proppfull av 

galna munkar, kättarbål, häxor och böldpest”32. Sapkowskis framställning av sin 

fiktiva värld kan som tidigare nämnts tolkas som åtminstone inspirerad av medelti-

den, och den våldsamma, mörka framställningen kan anses placera honom i den 

negativa polen. Harrisons polarisering av synen på medeltiden kan anses vara ap-

plicerbar på fantasygenren eftersom denna ofta är inspirerad av just denna epok, 

inte minst Tolkien33.  

I läsarens repertoar ingår enligt Iser förväntningar, och beroende på vilken 

form av fantasy läsaren är ute efter kan också läsningen bli annorlunda. The Last 

Wish utspelar sig i en fiktiv värld som är inspirerad av den populariserade bilden av 

medeltiden och är läsaren ute efter ära och ridderlighet blir hen snabbt besviken. I 

syfte att ytterligare exemplifiera denna företeelse kan Tolkiens fiktiva värld använ-

das som motpol. Tolkiens värld kan anses vara i det närmaste idyllisk, i synnerhet 

hobbitarnas hemland Fylke. Hotet kommer utifrån i form av Sauron, som symboli-

serar ren och skär ondska. Det är upp till hjältar som medlemmarna i ringens bröd-

raskap att göra slut på ondskan och skapa fred i hela Midgård. Ondska i The Last 

Wish representeras i viss mån av monster, vilket redogörs för i nästa delkapitel. 

Detta innebär däremot inte att världens resterande invånare är godhjärtade männi-

skor (med mera) som endast vill leva i fred. Liksom den riktiga världen utgörs dess 

befolkning av olika slags människor som alla har olika mål och olika drömmar. 

                                                 
31 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.125 
32 Harrison, Dick, ”Ärans och hjältarnas tid – eller de bondska töntarnas epok?” ur Konsthistorisk 

Tidskrift/Journal of Art History, 75:1, 2006, s.15 
33 Honegger, Thomas, ”Fantasy, Escape, Recovery, and Consolation in Sir Orfeo: The 

Medieval Foundations of Tolkienian Fantasy” ur Tolkien Studies vol.7, West Virginia University 

Press, 2010, s.117 
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Konflikter uppstår och personer kommer till skada, ofta till följd av maktkamper. 

Sapkowski låter Calanthe illustrera en form av likgiltighet inför människoliv som 

går att härleda till historiens makthavare och de krig som utkämpats för just makt-

havarens skull. När det sjungs sånger om hennes seger vid Hochebuz förklarar hon 

i hemlighet för Geralt den verkliga anledningen till slaget: 

  

I confess that we were fighting for money. Our enemy was burning villages which paid us 

levies and we, greedy for our tributes, challenged them on the field. A trivial reason, a trivial 

battle, a trivial three thousand corpses on the field. And look – instead of being ashamed I’m 

proud as a peacock that songs are sung about me.34 

 

I citatet framgår det att tre tusen soldater slogs ihjäl på grund av makthavarnas gi-

righet snarare än ett försök att stoppa ren ondska, så som i Ringarnas herre. Girighet 

och pengar kan anses vara en universell grund till konflikt som går att härleda till 

den verkliga världen. Ett nutida exempel på detta är diskussionerna kring invas-

ionen av Irak, vilka många hävdat hade att göra med landets rika oljetillgångar.35 

Genom de utdrag som använts i denna analys framgår det alltså att The Last Wish 

utspelar sig i en helt och hållet fiktiv värld, som dock är inspirerad av medeltiden 

och vars moraliska mångsidighet går att härleda till den verkliga världen och dilem-

man kring etik och moral.  

 

3.3 Människan och det övernaturliga 

Besläktat med den fiktiva världens framställning är de övernaturliga aspekter i form 

av magi som förekommer i novellerna. Tidigt i novellen ”The Witcher” klargörs 

det för läsaren att Geralt (eller ”The Rivian” som han ännu kallas i detta skede) 

besitter magiska krafter: 

 

The Rivian straightened. He quickly pinned his blade under his left arm and with his right 

hand raised towards the guards, swiftly drew a complicated sign in the air. The clout-nails 

which studded his tunic from his wrists to elbows flashed.36 

 

I sekvensen efter citatet beordrar han de aggressiva vakterna som just hotat att döda 

honom att istället ta honom till kastellanen, vilket de lugnt och sansat gör. Hans 

magiska krafter redogörs inte för på något djupare plan än så vid detta skede, utan 

återigen gäller det för läsaren att göra den kopplingen. Vidare förklaras det att den 

                                                 
34 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.129 
35 Hepburn, Donald F, ”Is It a War for Oil?” ur Middle East Policy, 10:1, Blackwell Publishing 

Inc, 2003  
36 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.4 
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förbannelse på kungens dotter som novellen är centrerad kring åstadkommits ge-

nom ”concentrated will”37, alltså ren viljestyrka. Mer förklaring än så ges inte av 

Sapkowski. Således står de magiska elementen liksom de geografiska i detta skede 

utan djupare förklaringar och öppnar för läsarens tolkning. Synen på magi och troll-

dom hos invånare i den fiktiva världen kan vara av intresse i sammanhanget. Efter 

Geralts användande av sitt ”tecken” beskrivs reaktioner från vittnen till händelsen 

på följande vis: 

 

The guards drew back, shielding their faces with their arms, One of the customers sprang up 

while another darted to the door. The woman screamed again, wild and ear-splitting.38 

 

Senare diskuterar kastellanen Velerad ett försök av kung Foltest att rädda sin dotter 

genom att ta hjälp av trollkarlar: 

 

They all jabbered at the same time and almost came to blows with those staffs they carry – 

to beat off the dogs, no doubt, once they’ve been set loose on them. And I think they regularly 

are. I’m sorry, Geralt, if you have a different opinion of wizards. No doubt you do, in your 

profession, but to me they are swindlers and fools.39 

 

De båda utdragen kan anses vittna om en syn på magi och i synnerhet utövare av 

magi med misstro och rädsla. Folk tycks fullt medvetna om att den existerar och det 

erhåller en position i samhället, något kungens förfrågan om rådgivning vittnar om, 

men detta innebär inte att de litar på den. Rädslan den inger hos folket kan anses 

vara något av en referens till verkligheten, då häxjakter och rädsla för det överna-

turliga är något som förekommit historiskt sett. Sapkowski tycks måla upp en värld 

i vilken människor reagerar på övernaturliga fenomen på det vis de gjort historiskt, 

med skillnaden att fenomenen är verkliga. Detta kan anses skapa en igenkännings-

faktor och trovärdighet hos läsaren, som sedermera accepterar ”förklaringen” ef-

tersom hen likställs med folket i dess förundran. Bristen på utförliga förklaringar 

kompenseras således med en något paradoxal realistisk framställning av orealistiska 

element, något som även går att se i den sista novellen ”The Last Wish”. I novellen 

befinner sig Geralt med trubaduren Dandilion och trollkvinnan Yennefer i staden 

Rinde. Efter att ha försökt tämja en ande står Geralt och Yennefer inför uppgiften 

att återställa lugnet i staden, då anden i sin ilska är i full färd med att förstöra den. 

Borgmästaren Neville sätter press på dem eftersom han är trött på magi som dess-

utom är tungt beskattad i staden: 

                                                 
37 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.20 
38 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.4 
39 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.8 
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’Who’s this?’ Neville growled. ’Dammit, if you don’t put an end to your spells, there’s no 

guarantee what I’ll do. I’ve said that spells are forbidden in Rinde! First you have to put in a 

written application, then pay a tax and stamp duty…40 

 

Läsarens repertoar spelar här en avgörande roll, dock inte dennes litterära repertoar. 

Här handlar det snarare om läsarens erfarenheter av byråkrati och beskattning, nå-

got som blivit större och mer komplicerat i utvecklade ekonomier.41 Således handlar 

det även här om en referens till något som för många är en stor del av det verkliga 

livet och därmed en realistisk skildring av övernaturliga fenomen. Denna igenkän-

ning gör läsaren mer villig att acceptera det fantastiska och därmed skapas en illus-

ion av sanning, så som Chandler och Fry beskrivit det. 

Människor är inte de enda intelligenta invånarna i Sapkowskis värld. Den be-

står även av sagoväsen som dvärgar, gnomer, alver och vissa intelligenta ”monster”, 

så som vampyrer och varulvar. Människans relation till dessa annorlunda varelser 

kan anses spela en stor roll i skapandet av illusorisk sanning då det även här går att 

dra paralleller till verkliga livet och i synnerhet till interkulturella möten. I novellen 

”The Edge of the World” befinner sig Dandilion och Geralt i ”världens ände”, en 

benämning på civilisationens yttersta utpost snarare än bokstavligt talat. I detta 

gränsland ligger Valley of Flowers, en dal med ovanligt bördig jord där allt växer 

ovanligt effektivt. En av dalens invånare förklarar det närmare: 

 

Everything seeds mightily here, and grows as to make the heart sing. That be why ’tis called 

the Valley of Flowers. That be why our forefathers settled here, first ridding the land of the 

elves.42 

 

Mannen som kallas Nettly uttrycker med likgiltighet och med en underton av själv-

klarhet det faktum att hans förfäder tvingade bort alverna för att bruka dalens bör-

diga jord. Alverna finns dock kvar i bergen och Sapkowski framställer relationen 

mellan dessa och människorna i dalen som turbulent och föraktfull. Nettly forstätter 

att förklara att människor och alver inte beblandar sig med varandra och summerar 

kortfattat med ”each to his own”43. Detta visar sig emellertid inte stämma då alverna 

stjäler både mat och information om jordbruk från de intet ont anande människorna. 

                                                 
40 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.252 
41 Fredriksson, Anders, Bureaucracy, Informality and Taxation: Essays in Development Econo-

mics and Public Finance, Institute for International Economic Studies, University of Stockholm, 

2009, s.iii  
42 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.169 
43 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.170 
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Geralt och Dandilion blir sedermera tillfångatagna av de upproriska alverna och en 

hätsk diskussion mellan Geralt och alvledaren Filavandrel visar det tidigare nämnda 

föraktet mellan arterna: 

 

’It is you humans who hate anything that differs from you, be it only the shape of its ears’, 

the elf went on calmly, paying no attention to the sylvan. ’That’s why you took our land from 

us, drove us from our homes, forced us into the savage mountains.’44 

 

Alven vidhåller att han och hans följeslagares beteende är rättfärdigat på grund av 

orättvisor som skett tre hundra år tidigare. Relationen mellan alver och människor 

går att koppla till den kolonialism den verkliga världens invånare upplevt under de 

senaste fem hundra åren. Ronald J. Horvath definierar kolonialism i sin mest grund-

läggande form på följande vis:  

 

It seems generally, if not universally, agreed that colonialism is a form of domination - the 

control by individuals or groups over the territory and/or behavior of other individuals or 

groups.45 

 

I ”The Last Wish” ges relationen ytterligare en dimension då Geralt stöter på alver 

som anammat den relativt nya mänskliga kulturen och brutit med den nomadiska 

traditionen som präglat alvisk kultur: ”Both, judging by their clothes, which were a 

typical mixture of human and elven fashion, were elves who had settled and integ-

rated.”46 Detta tyder på att mänsklighet är något eftersträvansvärt för somliga alver 

eftersom detta tillhör samhällsnormen. Deras livsstil blev ohållbar efter att männi-

skorna ockuperat deras länder och därmed blir de tvingade att anpassa sig eller leva 

laglöst som Filavandrel. Oavsett vittnar detta om att alverna hamnat under männi-

skorna i den fiktiva världens hierarki och att det således handlar om en form av 

dominerande som Horvath väljer att benämna det. Även detta är ett fenomen i no-

vellsamlingen som tyder på en realistisk framställning av dess övernaturliga inslag 

som samspelar med läsarens kunskap om världens koloniala historia. Parallellerna 

blir ännu starkare av det faktum att de laglösa alverna inte besitter några kunskaper 

om jordbruk trots att de lever i ett land vars jord är onaturligt bördig. Människorna 

kom från ett mer avancerat samhälle med de fördelar detta medbringar. Detta kan 

anses påminna om de europeiska makternas kolonisering av främst Afrika, något 

som står att finna i ”The Legacy of Colonial Racism in Africa” av N. Noah Bassil:  

                                                 
44 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.196 
45 Horvath, Ronald J, ”A Definition of Colonialism” ur Current Anthropology, 13:1, University of 

Chicago Press, Chicago, 1972, s.46 
46 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.220 
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It is at this point in time in the nineteenth century as the industrial revolution expanded Wes-

tern Europe’s appetite for raw materials and markets that Africa became more important to 

the European powers.47 

 

De teknologiska framstegen i Västeuropa satte alltså fart på koloniseringen, liksom 

människornas upptäckt fick dem att tvinga bort alverna ur Valley of Flowers. 

Således framställs människan i relation till övernaturliga fenomen i The Last Wish 

på samma vis som den fiktiva världen, nämligen inspirerad av den verkliga världen 

och därmed paradoxalt nog realistisk. Förklaringsramen kräver därmed en repertoar 

hos läsaren som innefattar historiska företeelser. Chandler och Fry menar som tidi-

gare nämnts att en metod för att skapa illusionen av sanning kan vara att referera 

till saker som läsaren antas besitta kunskaper om. Sapkowski tycks göra detta och 

har en tydlig utgångspunkt i den verkliga historien. Dock samspelar dessa fenomen 

med intertextuella sådana, något som också faller inom den förklaringsram Chand-

ler och Fry åsyftar och som redogörs för nedan. 

 

3.4 Intertextualitet 

De intertextuella sambanden spelar som Deszcz-Tryhubcza och Zarzycka samt recens-

ionen från SFX antytt en stor roll i Sapkowskis litterära framställning. Små referenser till 

välkända folksagor och väsen i ny tappning skapar stundtals igenkänning hos läsaren, så 

som i ”The Voice of Reason 5” då Geralt berättar om ett troll han stött på under en bro 

som tvingar resenärer att betala för att få passera. Han får emellertid inte döda trollet 

enligt lokal lagstiftning, eftersom trollet reparerar bron med jämna mellanrum och detta 

är billigare än att anlita hantverkare.48 Detta kan anses vara en referens till trollet under 

bron i den norska folksagan ”De tre bockarna Bruse”, en saga som av Adriana Margareta 

Dancus kallas ”kanonisk”49 och därmed torde ingå i många läsares repertoarer. I detta fall 

har sagan återskapats i en mer realistisk och vuxen tappning så som de andra övernaturliga 

element som nämnts i kapitel 3.3. 

Dessa intertextuella referenser används ofta småskaligt som i fallet ovan, men fler-

talet spelar även en större roll i novellernas handling. Ett exempel är den huvudsakliga 

antagonisten i ”The Lesser Evil”, prinsessan Renfri, vars livshistoria kan anses vara en 

                                                 
47 Bassil, N. Noah, "The Legacy of Colonial Racism in Africa" ur AQ: Australian Quarterly, 77:4, 

2005, s.31-32 
48 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.160 
49 Dancus, Adriana Margareta, ”Trollism, Reality Hunger, and Vulnerability. Trolls in film and 

literature in the 2000's” ur European Journal of Scandinavian Studies, 46:2, Berlin, 2016, s.261 
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parafras på en välkänd folksaga. Geralt hör denna livshistoria från Stregobor och den tar 

sin början då Aridea, hustru till prins Fredefalk, genom en magisk spegel får reda på att 

hon och många andra i framtiden kommer att mördas av hennes styvdotter, Renfri. Stre-

gobor blir tillkallad och kommer fram till att Renfri är en mutant med uppenbart onda 

avsikter. Aridea bestämmer sig för att döda Renfri i hemlighet då hon betyder extremt 

mycket för Fredefalk. Geralt misstänker dock att det förestående mordet har mer att göra 

med Arideas vilja att säkra tronen för sina egna barn än samhällsnytta. Hon anlitar en 

jägare som tar ut styvdottern i skogen för att mörda henne, men efter att ha försökt våldta 

sitt offer blir han istället dödad av henne. Renfri visar sig senare ha flytt landet och hamnat 

hos sju gnomer med vilka hon startat ett kriminellt gäng som terroriserar sin omgivning. 

Aridea fortsätter sina mordförsök, bland annat genom ett förgiftat äpple,50 men blir slut-

ligen istället mördad av Renfri. Stregobor avslutar sin redogörelse med att berätta om hur 

han mött Renfri och i panik lyckats neutralisera henne genom att söva ner henne, försluta 

henne i kristall och begrava henne. Detta sprids emellertid via rykten och hon friges av 

en prins vars rike hon genom våld och manipulation lyckas ta kontroll över.51 

Renfris bakgrundshistoria kan anses vara en direkt parafras på folksagan ”Snövit” 

och är således inte en subtil referens så som trollet under bron. Här åsyftar begreppet 

parafras dock inte en förenklande omskrivning utan att Sapkowski använder sig av folk-

sagan och dess berömdhet i syfte att skapa något nytt. ”Snövit” skrevs på 1800-talet ned 

av bröderna Grimm, vilkas arbete blivit allmän kunskap i västvärlden enligt Linda Dégh: 

 

The common knowledge of the tales is so profound, so deeply ingrained, that, even without 

the story being told in full, a reference or casual hint is enough to communicate the meaning 

of the essential message of a tale.52 

 

Referenserna i Sapkowskis fall ges via välkända fenomen från ”Snövit” som återges i ny 

tappning. Den magiska spegeln övertygar styvmodern att Renfri måste dö, men inte för 

att hon är vackrast i landet utan för att hon är ond, och därmed tycks Sapkowski skifta på 

rollerna så att styvdottern är antagonist. Vem som är antagonist och protagonist visar sig 

emellertid vara flytande då Sapkowski förtydligar parafrasen. Geralt avbryter nämligen 

för att kommentera Arideas användning av den magiska spegeln: ”’With the usual quest-

ion, I take it,’ interrupted Geralt. ’Who is the fairest of them all?’ I know, all Nehalenia’s 

                                                 
50 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.100 
51 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.86ff 
52 Dégh, Linda, "Grimm's ’Household Tales’ and Its Place in the Household: The Social Relevance 

of a Controversial Classic" Western Folklore 38:2, 1979, s.102 
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Mirrors are either polite or broken.’"53 Styvmodern intresserar sig emellertid officiellt 

mer för rikets och sin egen säkerhet, men Geralts kommentar insinuerar även att spegeln 

helt enkelt sagt till henne vad hon vill höra, nämligen att hon måste döda Renfri och där-

med inte nödvändigtvis har så ädla avsikter som hon och Stregobor vill låta påskina. Det 

faktum att ”Who is the fairest of them all?” anses vara den fråga som oftast ställs till dessa 

magiska speglar kan tolkas som ett försök av Sapkowski att göra kopplingen så tydlig 

som möjligt i syfte att anspela på läsarens repertoar, som med största sannolikhet innefat-

tar den välkända frasen från ”Snövit”. Detta tillsammans med andra fenomen så som den 

anlitade jägaren, de sju gnomerna (dvärgarna), det förgiftade äpplet och prinsen som räd-

dar styvdottern kan parafrasen anses vara svår att ifrågasätta.  

Parafrasen kan kopplas till Cullers tankegång om att framställningssätt görs på 

grundval av deras effekter och att Sapkowskis medvetna referenser till välkända texter 

samspelar med läsarens repertoar i uppbyggandet av en förklaringsram. Likt framställ-

ningen av den fiktiva världen och det övernaturliga präglas de intertextuella fenomenen 

och inte minst ovan nämnda parafras av brutalitet och realism som inte står att finna i de 

verk som refereras till. Våld framställs även i många av sagorna, som Linda Dégh me-

nar,54 och ”Snövit” behandlar ett ämne så mörkt som en kvinnas önskan att mörda sin 

styvdotter. Ondska skildras dock på ett annorlunda vis, återigen likt den fiktiva världen 

och de övernaturliga elementen. Snövit hjälps av jägaren som skulle mörda henne genom 

att denne släpper lös henne, medan Renfris jägare ser en möjlighet att utnyttja henne sex-

uellt. De sju dvärgarna som hjälper Snövit har bytts ut mot sju gnomer som ser sin chans 

att lämna gruvorna och leva ett ekonomiskt fördelaktigt liv som innefattar rån och mord. 

Även styvmoderns motiv är ändrat från fåfänga till maktbegär, om än dolt bakom ett 

samhällsnyttigt uppdrag att stoppa ondska. Dessa exempel kan tolkas som ytterligare 

framställningar av en moraliskt tvetydig värld, men som förstärks av intertextuella refe-

renser som lockar läsaren till jämförelser. De tre karaktärer som i ”Snövit” främst drivs 

av ömkan, godhet respektive fåfänga drivs i ”The Lesser Evil” av sexuellt begär, fattig-

dom respektive maktbegär. Liksom jämförelsen med Ringarnas herre i kapitel 3.2 är pro-

tagonister och antagonister inte lika självklara, de flesta karaktärer är moraliskt tvetydiga 

och drivs av egna mål så som den extratextuella, verkliga världen. Således används inter-

textualitet för att bygga och förklara den fiktiva världen, så som Chandler och Fry menar 

                                                 
53 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.87 
54 Dégh, Linda, "Grimm's ’Household Tales’ and Its Place in the Household: The Social Relevance 

of a Controversial Classic", ur Western Folklore, s.94 
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är en möjlig teknik i skapandet av förklaringsramen.55 Även Isers repertoarbegrepp är här 

relevant eftersom det är bundet till förväntningar. Sapkowski gör genom intertextuella 

referenser klart för läsaren att The Last Wish inte är en konventionell saga. Genom att 

parafrasera ett verk som är allmänbildning i hans huvudsakliga målgrupp kan han utöka 

sin förklaringsram och skapa illusorisk sanning, återigen via en form av realism och igen-

känningsfaktorer.  

Det exempel som redogjorts för ovan är den tydligaste och mest omfattande refe-

rensen i samtliga noveller, men det finns flertalet andra genom vilka det är möjligt att 

vidare illustrera hur Sapkowski använder sig av intertextualitet. Bland annat i ”A Quest-

ion of Price” då Geralt fortsätter sin diskussion med drottning Calanthe och hon försöker 

övertyga honom att agera lönnmördare åt henne. Som motargument använder Geralt en 

av sina egna erfarenheter då en prins velat anlita honom till att spåra en kvinna som 

sprungit från honom på en bal: 

 

Last winter Prince Hrobarik, not being so gracious, tried to hire me to find a beauty who, sick 

of his vulgar advances, had fled the ball, losing a slipper. It was difficult to convince him he 

needed a huntsman, and not a witcher.56 

 

Denna kortare referens kan anses exemplifiera Déghs resonemang kring bröderna 

Grimms berättelser och deras status som allmän kunskap. Förutsatt att kunskap om berät-

telsen ”Askungen” i någon utsträckning finns i läsarens repertoar torde referensen till en 

”skönhet” som flyr från en prins på en bal och tappar en sko vara tillräckligt för att koppla 

detta till folksagan. Enligt Linda T. Parsons finns det över 700 dokumenterade versioner 

av ”Askungen”, varav den äldsta härstammar från Kina år 850-860 f.v.t.57 Således bör det 

även finnas olika varianter av anledningen till Askungens flykt, men med tanke på brö-

derna Grimms tidigare nämnda status som allmän kunskap kan deras version anses vara 

den som ingår i de flesta läsares repertoar. I bröderna Grimms version flyr hon av allt att 

döma då prinsen försöker ta reda på vem hon är. Sapkowskis version klargör dock för 

läsaren att anledningen till kvinnans flykt är prinsens ”vulgar advances”, vilket återigen 

exemplifierar den moraliskt tvetydiga världen. Parsons beskriver prinsen i Grimms vers-

ion på ett positivt sätt och menar att han ”exhibits several commendable characteristics”.58 

                                                 
55 Chandler & Fry, ”Tolkien’s Allusive Backstory: Immortality and Belief in the Fantasy Frame”, 

s.103 
56 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.127 
57 Parsons, Linda, "Ella Evolving: Cinderella Stories and the Construction of Gender-Appropriate 

Behavior", Children's Literature in Education, 35:2, 2004, s.143 

           58 Ibid, s.146 
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Sapkowskis skildring står som motpol till detta då hans Askungen flyr i ilska efter att 

prinsen uppvisat ett vulgärt beteende rotat i sexuellt begär. Alltså utgör även denna pas-

sage en smärre parafras på ett verk som ingår i de flesta läsares repertoar men som återges 

i ny tappning i syfte att framställa en moraliskt tvetydig värld. Denna mer realistiska 

skildring i samspel med den intertextuella referensen skapar igenkänning hos läsaren och 

är således en av byggstenarna i förklaringsramen, liksom exemplet med ”Snövit”. 

De exempel som här redogjorts för är inte unika i The Last Wish utan intertextualitet 

är ett återkommande fenomen genom samtliga noveller. Flertalet andra exempel kan ges 

för att illustrera hur ofta det förekommer. Novellen ”The Last Wish” handlar till stor del 

om en ande i en flaska, en så kallad djinn, vilket går att härleda till Tusen och en natt samt 

Koranen.59 I ”A Grain of Truth” nämner den till ett monster förvandlade Nivellen att hans 

mormor brukade berätta historier för honom där ”pretty girls turn frogs into princes, or 

the other way around…”60. Detta kan tolkas som ännu en referens till bröderna Grimm 

och deras samling folksagor, i detta fall ”Grodprinsen”. Deszcz-Tryhubcza och Zarzyckas 

åsikt angående Sapkowskis författarskap tycks således stämma in även på The Last Wish 

och därmed kan detta anses vara en framstående del av dennes förklaringsram. 

 

4 Diskussion & sammanfattning 
I analysen framgår vissa gemensamma drag som kan urskiljas hos de fyra olika om än 

besläktade analysföremålen. Studiens syfte var att precisera förklaringsramen i The Last 

Wish och vilka litterära tekniker som används för att skapa denna. Studien skulle fokusera 

på den fiktiva världens framställning och vilken roll denna spelar i förklaringsramen. 

Analysens resultat visar att förklaringsramen skapas genom den fiktiva världens fram-

ställning och stöttas vidare av paratextuella och möjligen framför allt intertextuella feno-

men. Den fiktiva, övernaturliga världen framställs via en paradoxal form av realism som 

skapas av referenser till den verkliga världen, dess historia och moraliska tvetydighet. 

Trots att läsaren får veta genom antydningar att novellerna utspelar sig i en fiktiv värld 

med annorlunda förutsättningar än den verkliga kan den ändå tolkas som en avbildning 

av verkligheten. Detta genom dess anammande av den syn på medeltiden som oftast fö-

rekommer, nämligen den negativa som fokuserar på dess mörka och våldsamma sida, 

                                                 
59 Chabbi, Jacqueline, “Jinn”, ur Encyclopaedia of the Qurʾān,  red. Jane Dammen McAuliffe, Ge-

orgetown University, Washington DC, http://dx.doi.org/10.1163/1875-3922_q3_EQSIM_00237 

(hämtad 2017-12-29) 
60 Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, s.53 

http://dx.doi.org/10.1163/1875-3922_q3_EQSIM_00237
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tillsammans med en verklighetstrogen syn på det övernaturliga som skildras genom van-

liga människors ögon.  

De intertextuella sambanden ställer detta på sin spets genom att jämföra den fiktiva 

världen i The Last Wish med klassiska verk som med största sannolikhet ingår i läsarens 

repertoar. Det kan tolkas som en närmast polemiserande form av litterär framställning, 

något som också Deszcz-Tryhubcza och Zarzycka är inne på då de jämför fantasygenren 

med den postmodernistiska rörelsen och kallar den för en form av kulturell kritik.61 Sap-

kowski tycks parafrasera klassiska och välkända berättelser i syfte att modernisera dem 

och göra dem mer ”realistiska”. Enkelt uttryckt kan grundtanken summeras som ”skulle 

dessa händelser ske skulle det gå till så här och skulle denna värld existera skulle den se 

ut så här”, vilket leder tillbaka till referenserna till verkligheten, det som sammankopplar 

de olika analysföremålen.  

De fenomen som redogjorts för ingår alla i textens repertoar och samspelar med 

läsarens repertoar så som Iser, McCormick och Cullen resonerat. Sapkowski har, så som 

Cullen menar, medvetet skapat texten med läsarens repertoar i åtanke och har därmed bytt 

ut en komplicerad bakgrundshistoria à la Tolkien mot en förklaringsram som grundar sig 

på igenkänning och realism. Chandler och Fry fokuserar i sin artikel på Tolkiens fram-

ställning av temat odödlighet och hur detta speglar den kristna synen på detta genom 

tiderna. De menar att läsarens förståelse av detta koncept förstärker upplevelsen av verket 

och bidrar till emotionell sanning.62 Denna studie kan bidra med en syn som bland andra 

liknar den syn på fantasy författaren George R.R. Martin har,63 nämligen att framställan-

det av en moraliskt tvetydig och realistisk värld i vilken övernaturliga fenomen förekom-

mer kan skapa emotionell sanning för läsaren och få denne att acceptera det övernaturliga. 

Den har också vidare påvisat Chandlers och Frys teori genom att applicera den på ett verk 

i samma genre, men som skiljer sig markant i framställningen av den fiktiva världen.   

 

 

                                                 
61 Deszcz-Tryhubcza, Justyna och Zarzycka, Agata, ”On Alien Alders: The ’Erl-King’ Inspirat-

ions in Andrzej Sapkowski’s Witcher Saga”, s.188 
62 Chandler, Wayne A & Fry, Carrol L. ”Tolkien’s Allusive Backstory: Immortality and Belief in 

the Fantasy Frame”, s.110 
63 Gilmore, Mikal, ” George R.R. Martin: The Rolling Stone Interview”, Rolling Stone, 2014-04-

23, https://www.rollingstone.com/tv/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-20140423 

(hämtad 2018-01-02) 

https://www.rollingstone.com/tv/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-20140423


  
 

24 
 

Referenser 
 

Bassil, N. Noah, "The Legacy of Colonial Racism in Africa" ur AQ: Australian Quarterly, 

77:4, 2005 

 

Barnes, Susan, ”THE LAST WISH is a New York Times Bestseller”, Orbit Books, 2015-

06-08, https://www.orbitbooks.net/2015/06/08/the-last-wish-is-a-new-york-times-best-

seller/ (hämtad 2018-01-02) 

 

Book Institute Poland, ”Danusia Stok”, http://www.bookinstitute.pl/p,dla-tlumaczy-

autor,265,stok-danusia-.html (hämtad 2018-01-02) 

 

Book Institute Poland, ”About The Book Institute”, http://www.bookinstitute.pl/pro-

gram-translatorski,dotacje,36137,about-the-program.html (hämtad 2018-01-02) 

 

Chabbi, Jacqueline, “Jinn”, ur Encyclopaedia of the Qurʾān,  red. Jane Dammen McAu-

liffe, Georgetown University, Washington DC, http://dx.doi.org/10.1163/1875-

3922_q3_EQSIM_00237 (hämtad 2017-12-29) 

 

Chandler, Wayne A & Fry, Carrol L. ”Tolkien’s Allusive Backstory: Immortality and 

Belief in the Fantasy Frame” ur Mythlore: 35.2, 2017 

 

Dancus, Adriana Margareta, ”Trollism, Reality Hunger, and Vulnerability. Trolls in film 

and literature in the 2000's” ur European Journal of Scandinavian Studies, 46:2, Berlin, 

2016 

 

Dégh, Linda, "Grimm's ’Household Tales’ and Its Place in the Household: The Social 

Relevance of a Controversial Classic" ur Western Folklore 38:2, 1979 

 

Deszcz-Tryhubcza, Justyna och Zarzycka, Agata, ”On Alien Alders: The ’Erl-King’ In-

spirations in Andrzej Sapkowski’s Witcher Saga” ur Collision of Realities: Establishing 

Research on the Fantastic in Europe, red. Lars Schmeink och Astrid Böger, De Gruyter, 

2012, ProQuest Ebook Central 

 

Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), Modern litteraturteori: från rysk formalism 

till dekonstruktion: Del 1, Studentlitteratur, Lund, 1993,  s.319 

 

Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), Modern litteraturteori: från rysk formalism 

till dekonstruktion: Del 2, Studentlitteratur, Lund, 1993 

 

Fredriksson, Anders, Bureaucracy, Informality and Taxation: Essays in Development 

Economics and Public Finance, Institute for International Economic Studies, University 

of Stockholm, 2009 

 

Gilmore, Mikal, ”George R.R. Martin: The Rolling Stone Interview”, Rolling Stone, 

2014-04-23, https://www.rollingstone.com/tv/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-

interview-20140423 (hämtad 2018-01-02) 

 

Harrison, Dick, ”Ärans och hjältarnas tid – eller de bondska töntarnas epok?” ur Konst-

historisk Tidskrift/Journal of Art History, 75:1, 2006 

 

https://www.orbitbooks.net/2015/06/08/the-last-wish-is-a-new-york-times-bestseller/
https://www.orbitbooks.net/2015/06/08/the-last-wish-is-a-new-york-times-bestseller/
http://www.bookinstitute.pl/p,dla-tlumaczy-autor,265,stok-danusia-.html
http://www.bookinstitute.pl/p,dla-tlumaczy-autor,265,stok-danusia-.html
http://www.bookinstitute.pl/program-translatorski,dotacje,36137,about-the-program.html
http://www.bookinstitute.pl/program-translatorski,dotacje,36137,about-the-program.html
http://dx.doi.org/10.1163/1875-3922_q3_EQSIM_00237
http://dx.doi.org/10.1163/1875-3922_q3_EQSIM_00237
https://www.rollingstone.com/tv/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-20140423
https://www.rollingstone.com/tv/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-20140423


  
 

25 

Hepburn, Donald F, ”Is It a War for Oil?” ur Middle East Policy, 10:1, Blackwell 

Publishing Inc, 2003 

 

Honegger, Thomas, ”Fantasy, Escape, Recovery, and Consolation in Sir Orfeo: The 

Medieval Foundations of Tolkienian Fantasy” ur Tolkien Studies vol.7, West Virginia 

Uni-versity Press, 2010 

 

Horvath, Ronald J, ”A Definition of Colonialism” ur Current Anthropology, 13:1, Uni-

versity of Chicago Press, Chicago, 1972 

 

Lund, Hans (red.), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Studentlitteratur, Lund, 

2002 

 

Macksey, Richard, ”Foreword” ur Genette, Gérard, Paratexts: thresholds of interpretat-

ion, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, s.xviii 

 

Martin, Philip, A Guide to Fantasy Literature: Thoughts and Stories of Wonder and En-

chantment, Crickhollow books, Milwaukee, 2009 

 

McCormick, Kathleen, The culture of reading and the teaching of English, Manchester 

Univ. Press, Manchester, 1994 

 

Parsons, Linda, "Ella Evolving: Cinderella Stories and the Construction of Gender-Ap-

propriate Behavior", Children's Literature in Education, 35:2, 2004 

 

Sapkowski, Andrzej, The Last Wish, Gollancz, London, 201



  
 

I 
 

 


