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Abstract 

Sara Lidman’s second novel Hjortronlandet (1955) unfolds in the north of Sweden in the 

early 20th century. It describes the progress of modernity and the conflicting interests of an old 

local culture and a new more “civilised” one. The two cultures are constituted by different 

value systems and in the novel they are represented by two neighbour communities. In this 

essay I examine this cultural encounter out from a postcolonial perspective by looking at the 

definitions of We and Them and how the author in various ways transcends the boundaries 

between the two positions. In order to do that I have used Michail Bachtin’s theories on the 

chronotope, a literary unity comprising the aspects of both time and space which together 

includes an ethical-moral dimension. In this context, theories on local and universal values 

formulated by Dipesh Chakrabarty and Elleke Boehmer have proved useful. With the help of 

their definition of “time” as a non-linear and complex unity of the past and the present, I have 

tried to make visible new layers of meaning in Lidman’s novel. Moreover, I have examined 

the author’s ambivalent position, located in between centre and periphery. This position 

originates from the author’s personal experiences of leaving her home region for a modern 

urban life. This essay shows how Sara Lidman by different means illustrates the problems 

with the conventional definitions of We and Them, and how she out from her hybrid position 

is able to depict the representations of these positions as both complex and unstable.  
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1. Inledning 

Sara Lidman (1923-2004) är en författare vars liv har präglats av ett starkt engagemang för 

människor i samhällets periferi. Engagemanget har hon visat både som romanförfattare och 

som aktiv samhällsdebattör i muntlig och skriftlig form. Hennes rötter var djupt rotade i byn 

Missenträsk i Västerbottens inland, men hennes engagemang för den utsatta människan 

sträckte sig emellertid långt utanför både Västerbottens och Sveriges gränser. Från att i början 

av sin författarkarriär ha skildrat sin egen hemtrakt i Tjärdalen, Hjortronlandet och delvis i 

Regnspiran och Bära Mistel, övergick hon på 1960-talet till att skildra människor och miljöer 

från andra delar av världen. Efter att ha tillbringat en tid i Sydafrika och senare Kenya 

skildrade hon i Jag och min son och Med fem diamanter det direkta och indirekta 

rasförtrycket i de två länderna. Några år senare skrev hon nästan uteslutande politiskt färgade 

dokumentärskildringar, bland annat Samtal i Hanoi, baserad på intrycken från vistelsen i 

Vietnam 1965. På sjuttiotalet återvände hon litterärt till sina hemtrakter och påbörjade med 

Din tjänare hör (1977) sin romanserie om Jernbanan som skildrar järnvägsbyggandet i 

Västerbottens inland och moderniseringen som följde i dess spår. Serien kom att bestå av 

sammanlagt sju delar varav den sista, I Oskuldens Minut, utkom 1999, fem år före Lidmans 

död. 

 
I föreliggande studie undersöker jag Sara Lidmans andra roman Hjortronlandet (1955). Den 

utspelar sig i Västerbottens inland under perioden 1923-1938 och återger berättelsen om de 

fattiga kronotorparna som i utbyte mot en arrendetomt åläggs av staten att omforma skog och 

myrland till odlingsmark. Vi får följa deras slitsamma vardag och hur deras världssyn 

kontrasteras mot den nya modernitetens.  

 

En aspekt som jag finner intressant för studien är att Sara Lidman på nära håll har upplevt 

platsen som skildras och förnummit de konkreta levnadsvillkor som människor där och då har 

haft att förhålla sig till. Att hon inte endast är en passiv betraktare utan en medmänniska som 

aktivt tar ställning i sitt skrivande, visar på hennes vilja att synliggöra marginaliserade 

människornas livsvillkor. 

1.1. Syfte och Metod 

Romanen utspelar sig på en plats där människors kulturella särart hotas att gå under i mötet 

med den dominanta kulturen, i tiden för den så kallade civiliserade modernitetens framväxt. 
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Med min undersökning vill jag utifrån ett postkolonialt perspektiv studera hur mötet mellan 

ett vi och ett dom, mellan subjekt och objekt, gestaltas i Sara Lidmans roman Hjortronlandet, 

hur gränserna för de båda positionerna på olika sätt problematiseras och vilken betydelse 

platsen har för gestaltandet. Författarens position i förhållande till det gestaltade och 

författarens val av berättarperspektiv och stil är aspekter som jag vill undersöka närmare i 

ljuset av frågeställningen ovan. Min förhoppning är att denna studie därigenom ska kunna 

belysa nya sidor av Hjortronlandet. 

  

En stor del av undersökningens metod består av närläsning av romanen med stöd av de 

teoretiska utgångspunkterna, parallellt med studier av texter som rör författarens förhållande 

till platsen som skildras. Beträffande närstudiet av romanen får min metod anses ansluta till en 

allmän hermeneutisk tolkningsmodell vilken bygger på att förståelse uppnås och utvecklas i 

en växelverkande rörelse mellan den lilla iakttagelsen och den större helheten. Jag lägger här 

stor vikt vid Lidmans bildspråk och intertextuella dialoger.  

 
Hjortronlandet är en mångbottnad roman. Många långa trådar finns i den att spinna vidare 

kring, också inom ramarna för det begränsade perspektiv som jag har valt för den här studien. 

Exempelvis diskuterar jag inte djupare romangenrens betydelse i synliggörandet av kunskaper 

om marginaliserade grupper. Inte heller utvecklar jag resonemanget om hur muntliga och 

skriftliga berättartraditioner tar sig uttryck i romanen. En annan intressant aspekt som jag 

utelämnar är Lidmans skildring av ”skrattet” som en motståndsstrategi i de underordnades 

möte med maktutövare.1 Kvinnornas underordnade position i förhållande till männen, på Ön 

och i byn, är även det en fråga som jag endast tangerar vid fastän den vore intressant att 

behandla grundligare.  

1.2. Forskningsöversikt 

Genom åren har Sara Lidman varit föremål för flera studier. Nyfiket intresse visades genast 

för de västerbottniska motiven i de första romanerna, och inte minst riktades det mot språkets 

kombination av rikssvenska, bibliska och dialektala inslag. Språkvetaren Gösta Holm skriver i 

en essä från 1962 att Lidman hör till dem i svensk romankonst som på sin väg mot språklig 

egenart stått för något han kallar ”stilistiska eruptioner”. Som ytterligare exempel på sådan 

                                                 
1 Se Birgitta Holm, Sara Lidman – i liv och text, Stockholm, Bonnier, 1998, s. 129f. Holm baserar här sin 
diskussion på Bachtins teorier om den litterära karnevalen. I Hjortronlandet illustreras det bland annat av den så 
kallade Skrattars-familjen på Ön. 



   3 
 

”språklig berusning” nämner han bland annat Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.2 Tjugo år 

senare formulerar Knut Ahnlund en liknande uppfattning om Lidmans litterära uttryck och 

kallar det ”ett nytt språk i vårt språk” som med ”kvickhet, styrka och magi tycktes som en 

uppenbarelse.”3  

 

En grundläggande ingrediens i Lidmans språk är användandet av dialekt. Gösta Holm 

beskriver att hon med ”landsmålet som en sköld framför sig” vågar omforma även det 

rikssvenska språket med en frihet som ger det nya innebörder.4 Trots de lovord Lidman fick 

för sitt självständiga språkbruk syntes ändå en viss skepsis bland somliga kritiker mot just de 

dialektala inslagen. I en recension i BLM av Hjortronlandet framhåller Margit Abenius 

romanens många förtjänster, varav en enligt henne är att de dialektala uttrycken är färre än i 

debutromanen Tjärdalen. Det är till författarens fördel, menar Abenius, ”ty Sara Lidman är 

minst av allt en begränsad hembygdsskildrare.” 5  

 
I flera studier av Hjortronlandet framhålls proletariatet av kronotorpare som det viktiga 

motivet, och kollektivet tolkas som romanens egentliga subjekt.6 Exempelvis gör Maria 

Bergom-Larsson gällande i sin essä ”Sara Lidman - Leendet och Svärdet” (1976) 

klassperspektivets centrala roll. Dock betonar hon att det är kvinnoporträtten som framträder 

starkast.7 En annan som analyserar kvinnornas roll i romanen är Eva Adolfsson. I essän ”Sara 

Lidmans gränsvärldar” utgår Adolfssons från Sara Lidmans Byn¸ i sin genomgång av 

Lidmans västerbottensromaner. I Hjortronlandet lever byns kvinnor i ett gränsland, både 

geografiskt och identitetsmässigt, och Adolfsson koncentrerar sin läsning på karaktären 

Claudettes utveckling mot frigörelse ur ett psykoanalytiskt perspektiv.8   

 

Även Birgitta Holm betonar de starka kvinnornas betydelse i Hjortronlandet och beskriver 

Öns kollektiv som ett fadersfritt ”hedniskt matriarkat”.9 Holm visar vidare hur Lidman 

frekvent använder den antitetiska grundfiguren som stilistiskt verktyg, vilken inrymmer ett 

                                                 
2 Gösta Holm, ”Två författarinnor – tre århundradens språkutveckling”, Modersmålslärarnas Förening. Årsskrift 
1962, Göteborg: Modersmålslärarnas förening,1962, s. 136, se även Birgitta Holm s. 92, 94. 
3 Citerad av Birgitta Holm. s. 92. 
4 Gösta Holm, s. 139, Birgitta Holm s. 95. 
5 Margit Abenius, ”Folket på Ön”, recension i BLM, Stockholm: Bonnier, 1955, s. 545ff. 
6 se bl.a. Ivar Harrie, refererad av Birgitta Holm, s. 112. 
7 Maria Bergom-Larsson, ”Sara Lidman – Leendet och svärdet”, i hennes Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, 
familj och klass i litteraturen, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1976, s. 123- 144. 
8 Eva Adolfsson, ”I Sara Lidmans gränsvärldar”, i hennes I gränsland. Essäer om kvinnors författarskap. 
Stockholm: Bonnier, 1991, s. 205-241. 
9 Birgitta Holm, s. 42f. 
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slags spel mellan motsatser. Intressant är också att Holm lyfter fram landskapet, platsen, som 

en grundförutsättning för det antitetiska berättandet i romanen.10 Beträffande romanens form 

gör Holm ytterligare en intressant iakttagelse. I Hjortronlandet sammanlöder Lidman flera 

karaktärers iakttagelser till en och samma berättelse på ett sätt som Holm jämför med de 

antika rapsodernas berättarteknik. I båda fallen är de olika episoderna förankrade i en folklig 

tradition, repertoaren är bred och det talspråkliga anslaget tydligt.11 Överhuvudtaget ger 

Birgitta Holm i sin Lidmanbiografi Sara Lidman – i liv och text (1998) genomtänkta analyser 

som en viktig del i sin grundliga kartläggning av Lidmans liv och skrivande. Förutom verken 

tar Holm stöd av personliga möten med Lidman och autentiska texter ur dennas privata arkiv. 

Ett av Holms uttalade syften med boken är att porträttera Lidman å ena sidan som en 

författare av sin samtid, å andra sidan en konstnär med sin tidlösa särart.12  

 

Birgitta Holms biografi från 1998 var den första svenska monografi som skrevs om Sara 

Lidman.13 Under det senaste decenniet har det emellertid skrivits två ytterligare: en av 

religionsvetaren Lina Sjöberg (2006) och en annan av litteraturvetaren Annelie Bränström-

Öhman (2008). I båda fallen ligger fokus på Lidmans Jernbaneepos.14 Hos Bränström-Öhman 

återfinns postkoloniala tongångar i beskrivningen av det hon kallar det ”lidmanska idiomet”. I 

stället för att använda termen dialekt vill Bränström-Öhman beskriva Lidmans språk som en 

medveten dissident stil. Motståndsakten består i att hon i sina Västerbottensromaner ”talar 

tillbaka” utifrån en plats och position som marginaliserats av dem med tolkningsföreträde.15  

2. Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningen av författarens gestaltning rör sig på nivåer både utom och inom texten. 

Platsens betydelse för gestaltandet löper emellertid över alla dessa nivåer, eftersom den kan 

anses påverka såväl författarens val av berättarperspektiv som hennes stil.  

 

Definitionen av platsen inrymmer flera aspekter, inte endast det geografiskt avgränsade 

landskapet utan även platsen som en rumslig kontext där historiska och sociala dimensioner 

                                                 
10 Ibid. s. 141. 
11 Ibid. s. 135f. 
12 Ibid. s.10. 
13 Jutta Kerber skrev år 1989 en avhandling på tyska om Lidmans tidiga verk vilken jag dessvärre inte har tagit 
del av; Sara Lidmans frühe Norrlansromane, Münster, 1989. 
14 Lina Sjöberg, Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans jernbaneepos och bibelns berättelser, 
Hedemora: Gidlund, 2006 och Annelie Bränström-Öhman,”kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom!” 
Sara Lidman och den kärleksfulla blicken, Säter: Pang, 2008. 
15 Bränström-Öhman, s. 23. 
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ingår och spelar roll för människans identitetsskapande.16 För att inbegripa de flera aspekterna 

i analysen finner jag Michail Bachtins begrepp kronotop vara till hjälp. Termen hämtar han 

från matematiken och den betyder ordagrant ”tidrum”. I kronotopen förenas tidens och 

rummets olika karakteristika i en gemensam litterär enhet som konkretiseras i den litterära 

gestaltningen.17 Med kronotopens hjälp kan etisk-moraliska värden synliggöras i en 

konstyttring. Bachtin skriver:  

 

Alla tids- och rumsbestämningar i konsten är oskiljaktiga från varandra och alltid 
emotionellt- värdemässigt färgade. Naturligtvis kan det abstrakta tänkandet tänka tiden och 
rummet separat och bortse från deras emotionellt-värdemässiga moment. Men det levande 
konstnärliga betraktandet (som naturligtvis är fyllt av tankar, men inte är abstrakt) separerar 
ingenting och bortser inte från någonting. Det fångar kronotopen i hela dess totalitet och 
fullhet. Konsten och litteraturen är genomsyrade av kronotopiska värden av olika grader 
och omfattning. Varje motiv, varje urskiljbart moment i ett konstverk är ett sådant värde.18 

 

De tids-rumsliga aspekterna utgör tillsammans en specifik plats. Denna plats, det vill säga de 

människor som lever där, representerar ett särskilt värdesystem som präglar deras sätt att 

betrakta sig själva och världen. Kronotopen kan alltså sägas spegla en samling värderingar 

formade av just den tiden och platsen som gestaltas. De värdena kan komma till uttryck i 

texten mer eller mindre tydligt. Det emotionellt-värdemässiga inslaget i den litterära 

gestaltningen visar på skrivandet som en moralisk handling och innefattar därmed även 

författarens ställningstagande. Bachtin framhåller även att kronotopen i sig dessutom kan 

innehålla ett obegränsat antal ”småkronotoper”. Exempelvis rymmer olika motiv sin egen 

kronotop.19 Med kronotopbegreppet erbjuder Bachtin användbara utgångspunkter för mig 

både i studiet av den gestaltande världen, det vill säga författarens värld och kontext, och av 

den gestaltade världen, det vill säga romanens öppna värld som gränsar ut mot läsaren.20 I 

föreliggande studie ligger emellertid tonvikten på den senare.  

 
I studiet av vi och dom och spänningsfältet mellan det lokala och det globala, spelar 

modernitetsbegreppet också en viktig roll. Bland annat är här historikern Dipesh Chakrabartys 

idéer till stor nytta. I sin Provincializing Europe (2000) problematiserar Chakrabarty de 

vedertagna föreställningarna om modernitet och universella värden. Han hävdar att dessa är 

eurocentriskt präglade och påverkar all så kallad objektiv forskning av ”perifera” kulturella 

                                                 
16 Definitionen är lånad av Anders Öhman. Se även Henri Lefebvre, La production of space, 1981, s. 1f. 
17 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, övers: Johan Öberg, Gråbo: Anthropos, 1988 [1969], s. 14. 
18 Ibid. s. 152. 
19 Ibid. s. 160. 
20 Den gestaltande världen och den gestaltade världen är uttryck som Bachtin använder i ett senare resonemang, 
se Bachtin s. 161. 
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företeelser. Chakrabarty menar vidare att vi (här: ”vi” i den hegemoniskt dominanta 

västkulturen) aldrig fullt ut kan förstå De Andra. Hur grundligt vi än tar del av beskrivningar 

av deras levnadsförhållanden kommer alltid en klyfta att finnas bestående av de kontextuella 

förhållandena.21 Han beskriver den diskrepansen som ”a gap between the word and the world” 

omöjlig att helt överbrygga.22 Men, distansen kan åtminstone minskas genom att vi medvetet 

studerar lokala individuella exempel som, efter att ha återspeglats i för oss igenkännbara 

”universella värden”, kan ge oss ökad kunskap om De Andra.23  

 

Likaså talar Elleke Boehmer i sin Postcolonial and postcolonial Literature (2005) om att det i 

postkoloniala studier måste tas i beaktande att vissa inslag, yttranden och företeelser inte är 

möjliga att överföra från en plats till en annan. Hon framhåller att ett komparativt synsätt ändå 

är att rekommendera som metodisk utgångspunkt för att kunna synliggöra kulturella 

skillnader, men dock varsamt, för att undvika en inbördes hierarkisk rangordning.24 Boehmers 

och Chakrabartys resonemang finner jag intressant med tanke på att Sara Lidman i sitt 

gestaltande tycks sträva efter att krympa avståndet mellan subjekt och objekt.  

 

Chakrabarty poängterar även att de europeiska begrepp som oreflekterat betraktas som 

universella även de är sprungna ur en lokal provinsiell plats. Med termen ”provincializing” 

visar Chakrabarty på ett underförstått antagande att europeiska värden historiskt har utgjort ett 

självklart centrum. Det europeiska värdesystemet kom under 1800-talet att likställas med 

modernitet i universell bemärkelse . Moderniteten innefattade tankar om mänskliga rättigheter 

och fick stort genomslag i Europa. De universella idéerna om människans okränkbarhet gällde 

emellertid inte alla. Varken kvinnor eller människor i de nyvunna kolonierna tillhörde de 

privilegierade. Det var borgerlighetens europeiska män som tillskrevs de demokratiska 

rättigheterna, en syn som vittnade om koloniala och patriarkala maktstrukturer vilka har gett 

efterverkningar ända in i vår tid. Att definiera moderniteten som europeisk gick hand i hand 

med hur man tolkade tidsbegreppet. Det betraktades som homogent och linjärt. Således 

definierades tiden som ett tomrum som skulle fyllas, och då av ”modernt” innehåll så att 

civilisationens utveckling kunde nå nya framgångar.25 Eftersom Europa enligt ett sådant 

                                                 
21 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial thought and historical difference, Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 2000, s. 18f. 
22 Chakrabarty, s. 18f. 
23Ibid. Jfr Bachtins resonemang om Den lilla erfarenheten respektive Den stora erfarenheten, s. 261ff.  
24 Elleke Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature, Oxford and New York: Oxford University Press, 2005, 
s. 7. 
25 jfr uttrycket “Empire of the Same”, se bl.a Boehmer s. 149. 



   7 
 

synsätt hade en framskjuten plats på den föreställda modernitetsskalan kunde 

kolonialmakterna legitimera sitt förtryck av de ickeeuropeiska folken med förevändningen att 

dessa inte ännu uppnått samma grad av upplysning; en markering att de var alltför 

outvecklade för att veta sitt eget bästa och för att kunna ingå i ”moderniteten”. Viktigt i 

sammanhanget är också synen på nationsbegreppet som växte sig starkt i Europa under tiden 

efter franska revolutionen. Benedict Anderson har beskrivit nationen som en social 

konstruktion, en ”föreställd gemenskap”. Den upprätthålls genom att ständigt rekonstrueras i 

det kollektiva medvetandet via medier och med hjälp av symboler såsom flagga och 

nationalsång. Historiskt har ett starkt nationalistiskt tänkande också inneburit ett behov av 

homogenisering. Med det följer ett inkluderande och exkluderande av människor i tolkningen 

av vilka som är kvalificerade att ingå i nationen. På det sättet förstärktes ett tänkande i vi och 

dom.26 

 

Föreställningen om en sådan ”kulturell evolution” grundar sig i en dualistisk världsåskådning 

som beskriver verkligheten med hjälp av dikotomier, exempelvis centrum – periferi, 

civilisation – primitivitet, gott- ont, manligt- kvinnligt. Även västerlandets kristendom är 

starkt präglad av denna världssyn. Här var européerna historieskrivningens självklara subjekt 

medan ickeeuropéer däremot placerades i vad Chakrabarty kallar ”the imaginary waiting 

room of history”.27 Tolkningen och tillämpningen av tidsbegreppet är med andra ord viktiga i 

upprätthållandet av ett kulturellt dominant vi och ett underordnat dom. Sara Lidmans skildring 

av 1930-talets kronotorpare i Västerbotten är ett exempel på hur den synen på tid och 

modernitet har kunnat ta sig uttryck inom Sveriges gränser.  

 

I Hjortronlandet är de förtryckta en minoritet i en glesbefolkad landsända vilken stegvis 

genomgår en moderniseringsprocess. Fastän det förtryck som förekommer i Hjortronlandet 

inte tar sig uttryck i direkt våld, utgör den dominanta kulturens maktuttryck ändå ett led i ett 

större koloniseringsprojekt. Historikern Rauna Kuokkanens definitioner av kolonialt våld 

åskådliggör vilka olika förtryckarmekanismer som kan förekomma i relationen mellan två 

kulturer. Kuokkanen gör en distinktion mellan direkt och indirekt våld, men oavsett formen av 

våld är det enligt henne frågan om ett utövande av ett kulturellt ”genocide”, dvs. folkmord. 

Med direkt våld menar Kuokkanen brutalitet i form av mord, slaveri och tvångsförflyttning. 

                                                 
26 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 
Sven-Erik Thorell, Göteborg: Daidalos, 2005 [1991], s. 20f. 
27 Chakrabarty, s. 7. 
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Indirekt våld kan innefatta olika aspekter, bland annat strukturellt våld som grundar sig i 

konkret vardagspolitik, kulturellt våld som hon likställer med rasism samt epistemiskt våld 

vilket innebär ett brett införande av den dominanta europeiska kulturens normsystem.28 I 

Hjortronlandet skildras hur kronotorparna utsätts för en form av epistemiskt våld. De rådande 

maktstrukturerna upprätthålls av att modern utveckling jämställs med ekonomisk tillväxt och 

utbildning direkt kopplad till ”civilisationen”. Den representeras i romanen av den svenska 

statens olika instanser. 

 

Fastän man förhåller sig kritisk till att ett europeiskt tolkningscentrum varit gällande, går det 

inte att bortse ifrån det faktum att det har påverkat värdesystemen i stora delar av världen. Det 

europeiska tankegodset har bidragit med en uppsättning teoretiska tolkningsverktyg som 

fortfarande används, och teorierna kan dessutom fungera som referenspunkter i arbetet med 

att synliggöra alternativa berättelser från ”periferin”. Chakrabarty formulerar det på följande 

sätt: “European thought has a contradictory relationship to political modernity. It is both 

indispensable and inadequate.”29 I linje med det skriver Elleke Boehmer att det krävs ”ett 

dubbelt seende” inom den postkoloniala forskningen. Den ifrågasätter det eurocentriska 

kunskapssystemet i en rörelse från det, samtidigt som det i studiet också måste inrymmas en 

rörelse till samma tolkningscentrum. Med insikt om den paradoxen kan man som forskare 

eller författare förhoppningsvis anta en självkritisk hållning, nödvändig som utgångspunkt för 

att lyfta fram heterogena berättelser som tillåts parallellt utrymme.  

 

Sara Lidmans egen position till det gestaltade är intressant att undersöka närmare. 

Hjortronlandet kan sägas skrivas ”inifrån” en plats varifrån Lidman har självupplevda 

erfarenheter av vad den marginaliserade objektspositionen kan innebära samtidigt som hon 

delvis betraktar platsen ”utifrån” eftersom hon har tagit steget därifrån. Med utgångspunkt 

från sin mellanposition kan hon utmana den etablerade normen för vem som ges tillträde att 

vara historiska aktörer. Elleke Boehmers diskuterar koloniala och postkoloniala författares 

positioner i förhållande till de maktstrukturer som skildras. Hon visar på hur distansen 

däremellan, tidsmässig och/eller rumslig, präglar författarens litterära gestaltning, och inte 

minst gestaltningen av Den Andra. Boehmers resonemang stöder sig på Homi K. Bhabhas och 

                                                 
28 Rauna Kuokkanen, m.fl. “Healing the impact of colonization, genocide, and Racism on indigenous 
populations.” Ur Psychological impact of war trauma on civilians. An international perspective. Eds: Stanley 
Krippner and Teresa M. McIntyre, Westport Connecticut, London: Praeger, 2003, s. 26f. 
Kuokkanen lånar begreppet ”epistemiskt våld” av Spivak. 
29 Se bl.a. Chakrabarty, s. 3.  
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Gayatri Chakravorty Spivaks idéer om den så kallade hybrida positionens betydelse och om 

svårigheten att fullt ut vara ett språkrör för underordnade grupper som inte ges möjlighet att 

själva föra sin talan.30  

 

Synen på De Andra som ociviliserade har också medfört ett ogiltigförklarande av deras syn på 

exempelvis övernaturliga fenomen, något som i stället har förknippats med ett fjärran 

förflutet. Hos Sara Lidman förekommer emellertid sådana inslag som en del av nuet. Dessa 

tycks förankrade i den plats där berättelsen utspelar sig och ger en ytterligare innebörd till 

relationen mellan vi och dom. Historikern Rauna Koukkanen hävdar att man missbrukar 

kunskapen om det förflutna när man inte tar tillvara alternativa kunskapskällor i tolkandet av 

världen, det som ibland kallas subaltern kunskap eller ”subaltern pasts”. En följd av att 

västkulturen har haft tolkningsföreträde att definiera vad som är ”rationell” och ”modern” 

kunskap blir att alternativa kunskaper om världen avfärdas som något som inte hör hemma i 

nutidens moderna samhälle.31 Även Chakrabarty behandlar frågan om subalterna kunskaper, 

och hävdar att man tyvärr förbiser att sådana inslag de facto utgör en del av människors 

vardagsliv i alla kulturer, och att dessa människor i sin tur utgör en del av moderniteten. 

Exempelvis blottar människor sin vidskeplighet i praktiska vardagssituationer fastän de i 

övrigt vill betrakta sig som moderna. Chakrabarty och Kuokkanen förespråkar istället att vi 

ödmjukt borde erkänna närvaron av övernaturliga företeelser som något som följer med 

människan genom historien och är en del av nuet, om än i olika representationer beroende på 

den specifika kontexten.32  

 

Chakrabartys inkluderande förhållningssätt till olika kulturyttringar harmonierar med 

Bachtins idéer om dialogicitet, ett begrepp som är till nytta i undersökningen av både utom- 

och inomtextliga aspekter av Lidmans gestaltande. Bachtins grundtanke vilar på att 

dialogiciteten är det meningsskapande elementet i all kommunikation. Om romangenren 

skriver han att den till skillnad från de äldre genrerna är öppen till sin form och därför ett 

lämpligt utrymme för ”polyfona dialoger”. Enligt Bachtin är denna dialogiska kontext 

obegränsad då den sträcker sig ut åt alla håll: över gränser mellan människor, mellan texter 

och över gränser för tid och rum.33 I romanen förekommer också ”dialoger” mellan författaren 

och olika slags litterära/kulturella fenomen som i sig skapar särskild mening i texten. Sådana 

                                                 
30 Boehmer, s. 160f.  
31 Kuokkanen, s. 35f. 
32 Chakrabarty, s. 111f. 
33 Bachtin, s 269. 
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relationer utgör en del av en ”innebördssfär”. Denna innebördssfär avgör i kombination med 

kronotopens tids- och rumsbestämningar vår tolkning av en särskild företeelse.34 

Kombinationen av Bachtins och Chakrabartys idéer om gränsöverskridande rörelser på olika 

nivåer är till hjälp i tolkningen av de sagoliknande motiv och övernaturliga inslag som 

återfinns i Sara Lidmans roman.   

 

Att tillåta en flerstämmighet är att uppvärdera platsens betydelse för både berättandet och för 

berättelsen. Michel Foucault framhåller att de spatiala aspekterna av historieskrivningen har 

övertagit delar av det fokus som tidigare var förunnat de temporala aspekterna som enligt 

historicismen skulle vara de rådande. Foucault betonar att det i förlängningen också innebär 

en vidgad förståelse av historien eftersom det belyser de rumsliga samtidigheter som kan 

sägas utgöra verkligheten. Han ställer bland annat frågor om varför det i en viss kontext, på 

en viss plats, är vissa röster som intar rollen som historiska subjekt.35 Dessa Foucaults tankar 

ansluter delvis till Bachtins och fungerar som ett bakgrundskomplement för mig i läsningen 

av Sara Lidman.  

3. Analys 

Analysen av platsens betydelse i Hjortronlandet är uppdelad i två huvudavsnitt vars rubriker 

är uttryck lånade av Bachtin.36 I Den gestaltande världen är författarens förhållande till 

platsen utgångspunkten för analysen. Dess första del behandlar främst Sara Lidmans 

biografiska bakgrund i och utanför Västerbotten. I dess andra del diskuteras Lidmans 

författarposition och vilka fördelar och svårigheter det för med sig att utifrån denna position, 

mittemellan den underordnade kulturen och den överordnade, försöka skildra marginaliserade 

människors livsvillkor. I det sammanhanget tas även upp vilket mottagande romanen fick av 

människor i Sara Lidmans hemtrakt. Analysens andra avsnitt, Den gestaltade världen, 

fokuserar på romanens och karaktärernas universum som sträcker sig ut mot läsaren, men 

gränsen mellan de båda är emellertid inte vattentät. Syftet är här att belysa hur människornas 

olika sätt att förhålla sig till sin omvärld beror på den plats de kommer ifrån och att denna 

plats ligger till grund för en vi-samhörighet. Till en början diskuteras hur positionerna för vi 

och dom kan genomgå förskjutningar eftersom människors lojaliteter skiftar beroende på vad 

som för tillfället ställs i jämförelse med varandra. Därefter följer två delavsnitt som behandlar 

                                                 
34 Ibid. s. 163, 165. 
35 Se bl.a. Michel Foucault Vetandets arkeologi, övers. Carl Gustaf Bjurström, Sven-Erik Thorell, Lund: Arkiv, 
2002 [1969] 
36 Se Bachtin, s. 161. 
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Öns respektive Överhetens olika tidrum, eller om man så vill; kronotoper. Exempel ges på hur 

kronotopernas olika värdesystem kommer till uttryck i den litterära gestaltningen och hur de 

konfronteras med varandra. De efterkommande avsnitten behandlar i tur och ordning hur 

människorna från de olika platserna förhåller sig till fantasin som kunskapskälla, hur språket 

kan markera skillnad i tillhörighet mellan vi och dom och därefter hur olika man ser på 

människans förhållande till djur och natur. I det avslutande analysavsnittet, ”Jagets osämja”, 

studeras så den enskilde individens ambivalens inför de olika platserna. Här diskuteras 

självbilden hos några av romanens karaktärer och vilka konsekvenser olika förhållningssätt 

kan ha för individens utveckling.  

3.1. Den gestaltande världen 

3.1.1. Sara Lidman och Västerbotten 

Sara Lidman föddes 1923 som näst yngst i en syskonskara på fem och växte upp i byn 

Missenträsk, ca fem mil väster om Skellefteå. Alltsedan mitten av 1800-talet, då hennes 

anfäder sökte sig till trakten som nybyggare, hade släkten varit byn trogen.37 Efter sexårig 

folkskola och ett par fortsättningskurser började Sara Lidman studera per korrespondens och 

tog några år senare realexamen i Piteå.1936, några år före examen, hade hon drabbats av 

tuberkulos och periodvis därefter varit inlagd på Hällnäs sanatorium. Hon var inte den enda. 

Vid denna tid var tuberkulos en folksjukdom som drabbade Västerbottens inland hårdare än 

någon annan del av landet. Bi Puranen skriver i sin bok om sjukdomen att tuberkulosen ”varit 

lika självklar som pors i myr”.38  

  

I sin Sara Lidman – i liv och text beskriver Birgitta Holm ingående författarens uppväxt och 

förhållande till sina föräldrar. Starkt stöd hade Sara Lidman av sin far Andreas och hennes 

relation till fadern var överlag var innerligare än den till modern. Det tycks ha varit modern 

Jenny som höll ordning och reda i familjen och stagade upp vardagens praktiska 

förehavanden. Förhållandet till modern präglades av en distans och ett visst mått av fruktan, 

något som också speglas i några av Sara Lidmans alster.39 Som barn lyssnade Sara ofta till 

fadern Andreas många berättelser och det var också han som uppmuntrade henne i det mesta 

hon tog sig för.  

                                                 
37 Holm, s. 37. 
38 Britt-Inger Puranen, Tuberkulos. En sjukdoms förekomst och dess orsaker. Sverige 1750-1980. (Diss.) Umeå 
Studies in Economic History 7. Umeå Universitet, 1984, s. vii. I studien citerar hon litteratur där sjukdomen 
skildrats, bl.a. Märits sjukdomsförlopp i Hjortronlandet, s. 90. Se även Holm, s. 46. 
39 Holm s. 38. 
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Efter examen 1942 sker för Sara Lidman det stora uppbrottet. Hon är den i barnaskaran som 

får läsa vidare och studierna sponsras av två farbröder och brodern Folke. Birgitta Holm 

redogör för hur även grannen Mauritz Lundberg skriver på borgenslån som bevis på sina 

förhoppningar på henne.40 Efter en tvåårig latinlinje i småländska Mariannelund skriver hon i 

januari 1945 in sig vid filosofiska fakulteten på Uppsala universitet. Vänkretsen under 

Uppsalaåren innehåller namn som Gudrun och Sandro Key-Åberg, Birger Vikström och Lars 

Ahlin, den sistnämnde en frontfigur i 40-talets litterära revolt. Sara Lidman ingår dock inte i 

kärntruppen som tar strid.41 I hennes ögon är revolten alltför lärd och förutsätter kunskaper 

som hon inte ser sig ha.42 Holm framhåller att Lidman redan under dessa år skriver noveller 

som på olika sätt behandlar det konfliktfyllda förhållandet mellan byn och den akademiska 

världen samt den enskildes val mellan vad som kan beskrivas som plikt och känsla.43 Dessa 

teman skulle komma att utforskas vidare senare i författarskapet. 

  
När Hjortronlandet utkommer år 1955 har Lidman ett par år tidigare gjort en enastående 

debut med Tjärdalen. Kritikerkårens lovord om Hjortronlandet går i samma tonart och enligt 

Holm svävar Lidman i och med sin andra roman ”fritt” och visar att hon nu litar på sig och sitt 

språk.44 Stilen är stadigt förankrad i platsen Västerbotten och karaktärerna och deras dialekt 

levandegörs med precision. 

 
Under färdigställandet av romanen bor Sara Lidman i en vindsvåning i Uppsala strax efter att 

ha brutit upp från ett treårigt äktenskap med läkaren Hans Skarby. Hon anser sig nu ha 

”fullständig arbetsro” och vågar ta ut svängarna i nya riktningar. Holm menar att influenserna 

är märkbara från den isländske författaren Laxness, inte minst i viljan att ”predika mer” och i 

användningen av hyperboliska figurer.45 Annat som kan ha påverkat Lidmans stil i arbetet 

med Hjortronlandet är att hon blir varse vad hon själv kallar ”skeendet på stället”. I samband 

med att hon studerar Proust och vid ett tillfälle lyssnar till Stina Aronsons högläsning ur 

Hitom himlen, tar hon intryck av hur dessa författare kan fokusera all uppmärksamhet på den 

enda punkt i texten som för tillfället skildras, hur trivial den än kan tyckas vara.46 

                                                 
40 Holm. s. 80, 108. 
41 Ibid. s. 75, 80. 
42 Ibid. s. 79. 
43 Ibid. s. 87. 
44 Ibid. s. 129. 
45 Ibid. s. 136, 140. 
46 Ibid. s. 77. 
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3.1.2. Sara Lidman och den hybrida författarpositionen 

Sara Lidman sägs skriva Hjortronlandet i ett lyckligt ”hemlöst tillstånd.”47 Just det hemlösa 

tillståndet, på avstånd från den plats som är föremål för ens berättarfokus, kan ses som själva 

förutsättningen för att man överhuvudtaget ska kunna skriva om sin hemtrakt.48 Lidmans 

beskrivning av sig själv som skrivande och lyckligt hemlös, sammanfaller till stora delar med 

vad litteraturvetaren Anders Öhman menar är typiskt för ”det nomadiska subjektet”. Med stöd 

av de feministiska filosoferna Susan Stanford Friedmans och Rosi Braidottis resonemang 

framhåller han att bilden av ”hemmet” skapas i och med att man lämnar det. Först då får 

denna plats yttre konturer som i ens begreppsvärld skiljer den från andra platser. Friedman gör 

vidare en skillnad mellan begreppen ”exil” och ”migration” och menar att det senare innebär 

att man har lämnat hemmiljön frivilligt och därför inte känner samma form av utsatthet som 

dem som lämnat hemmet för ett liv i exil.49 Den självvalda hemlösheten är ett gemensamt 

drag för migranten och det nomadiska subjektet, men det senare utmärker sig dessutom av att 

det saknar behovet av stabilitet. Öhman citerar Braidotti som hävdar att det istället bygger sin 

identitet på ”övergångar, successiva förskjutningar och gemensamma förändringar, i avsaknad 

av, och i opposition till, en stabil enhet […]”50 I det här sammanhanget använder Öhman 

begreppet i sin analys av romankaraktärer, men resonemanget kan överföras till synen på Sara 

Lidmans egen position i förhållande till den västerbottniska hemmiljö hon gestaltar. Lidman 

kan betraktas som ett nomadiskt subjekt i bemärkelsen att hon är en av ”de förskingrade” 

norrländska författare som frivilligt lämnat sin hembygd men som ändå har starka lojaliteter 

gentemot den. De träder fram även i skildringar av andra platser och människor som hon 

möter tack vare sina förflyttningar inom och utom Sverige. Lojaliteterna kommer dock till 

uttryck utan att präglas av nostalgi. Istället tycks hon framhålla värdet av rörelser mellan olika 

platser och positioner. En annan aspekt av nomadens position är att hen tack vare sin rörlighet 

över gränser kan undkomma nationernas institutionaliserade kontrollsystem och kan således 

åtnjuta större politisk rörelsefrihet.51  

 

Sara Lidmans lojalitet gentemot hembygden är romanen Hjortronlandet en bekräftelse på. För 

henne var boken tänkt som ”ett kärleksbrev” till de människor som levde i och hade levt i 

Missenträsk och dess närhet. Emellertid blev gensvaret inte det hon önskat. När 
                                                 
47 Ibid. s. 136. 
48 Se bl.a. Holm, s. 40. Se vidare diskussion om konstnärens/författarens position hos bl.a. Spivak och Boehmer.  
49 Anders Öhman, De förskingrade. Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson, Stehag: B. 
Östlings bokförl. Symposion, 2004, s. 58. 
50 Ibid, s. 59. 
51 Robert J. C. Young, Postcolonialism. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press, 2003, s. 52f.  
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Hjortronlandet utkom, och några månader senare gick som följetong i lokaltidningen, möttes 

Lidman av kritik från människor hemifrån. Missnöjda röster höjdes i insändare och i ett 

reportage som tidningen sedan följde upp med. En del tog illa vid sig då de kände sig 

uthängda och förlöjligade. Några hävdade att ”äran och berömmelsen vunnits på bekostnad av 

hembygden, ja, att hon likt Esau har sålt sin förstfödslorätt för en grynvälling”, att ”hon kunde 

ha blandat korten bättre” och att ”Sara skriver om de små – för de stora”. Även brodern Folke 

hörde till dem som kände sig utpekad: ”Om det duggat litet på grannarna, så har det regnat på 

det lidmanska huset” var hans avslutande ord i tidningsreportaget.52 Sara Lidman bemötte 

kritiken i lokaltidningen med ett öppet brev till sin hembygd där hon förklarade sin egentliga 

ambition. I privat brevkorrespondens framgår att Missenträskbornas mottagande av 

Hjortronlandet hade gjort henne ”hemskt ledsen”.53 

 
Hemmapublikens reaktion visar på det komplicerade i att som författare, eller intellektuell, 

försöka vara ett språkrör för en marginaliserad grupp människor vars livssituation man har 

förstahandskunskap om men vars livssituation man har valt bort för ett liv närmare ”centrum”. 

Enligt Gayatri Chakravorty Spivak kan den marginaliserade gruppen dessvärre inte göra sina 

röster hörda gentemot den dominanta kulturens representanter utan hjälp av ett språkrör.54 

Tack vare sin position innehar språkröret dubbla perspektiv, både det ”inifrån” och det 

”utifrån”, och kan därmed sägas inta en hybrid position.55 Platsen för den positionen är 

belägen mittemellan två kulturer och innebär att personen har en fot i vardera 

kunskapssystem. I en värld vars intellektuella tolkningsfilter präglas av väst innebär 

mellanpositionen dessutom ett förhandlande och balanserande mellan de båda subjekts- och 

objektspositionerna. Det är från denna pliktfyllda position som den underordnade gruppens 

röster kan förmedlas och göras förståelig för dem ”utifrån”, tillhörande den dominanta 

kulturen. Denna svåra balansgång ger Sara Lidman själv uttryck för i en intervju från 1991. 

Om sin roll som författare säger hon: ”Man måste kunna förmedla utan att förråda. Om du 

skriver om fattigdom så att den fattige blir utskämd, avklädd en gång till genom 

beskrivningen, då har man inte åstadkommit något”.56 

                                                 
52 Holm, s. 160. 
53 Ibid. s. 161. 
54 Gayatri Chakravorty Spivak, ”Can the subaltern speak?” i Cary Nelson and Lawrence Grossberg (reds.) 
Marxism and the interpretation of culture, Urbana: University of Illinois Press 1988, s. 70ff.    
55 Termen “hybrid position” är ursprungligen Homi K. Bhabhas. Se bl.a. dennes The Location of Culture, 
London and New York: Routledge, 2004 [1994].  
56 Bränström-Öhman, s. 46, citat ur Madeleine Grives ”Sara Lidman skriver hela världens språk” i 
Röster om Sara Lidman. Från ABF Stockholms litteraturseminarium i mars 1991, Stockholm: 
ABF: Stockholm, 1991, s.76. 
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I enlighet med Spivak kan man tolka det som att Sara Lidman vill tillvarata möjligheten som 

den hybrida positionen medför; nämligen att från sin speciella utkiksplats synliggöra en del av 

Västerbottens historia som dittills inte har getts offentligt utrymme. Detta innebär också att 

hon överskrider gränser rent stilistiskt. Å ena sidan kan hennes stil anses nydanande genom att 

hon med dialekten och andra kontextbundna inslag anknyter till den ”perifera” platsen. Å 

andra sidan återges kronotorparnas situation till stor del på rikssvenska och med intellektuella, 

modernistiska berättarverktyg som i sin tur gör att den litterära stilen kan igenkännas 

tillräckligt för att uppskattas av läsare som representerar ”centrum”.57 Författarens ambivalens 

kan således fungera som en tillgång. Samtidigt kvarstår dilemmat som flera teoretiker 

återkommer till: Hur ska språkröret i en hybrid position förmå ifrågasätta den dominanta 

kulturens makt och på samma gång undvika att bli en del av samma maktsystem?58     

 

Elleke Boehmer är en av dem som, inspirerad av Bhabha och Spivak, har utforskat vidare 

författares motståndsstrategier i samhällen dominerade av en annan kultur än den egna. Hon 

hävdar att samtidigt som författaren imiterar den dominanta kulturens språkbruk, kan hen 

använda språket och dess symboler i en ”skev” eller något förskjuten betydelse av den 

ursprungliga innebörden. Således kan en successiv tolkningsförändring ske av vad som har 

betraktats som norm. Boehmer kallar denna subtila motståndsstrategi för subversiv 

imitation.59 Hon visar på att den normförskjutningen förutsätter en dubbel rörelse hos 

författaren – dels en rörelse i riktning mot den dominanta kulturens kunskapscentrum i form 

av användandet av dess teoretiska verktyg, dels en rörelse från detsamma i form av 

bejakandet av den underordnade kulturens särart.  

 

Enligt Elleke Boehmer är subversiv imitation en motståndsstrategi som används av många så 

kallade postkoloniala författare. Samtidigt betonar Boehmer att en homogen kategorisering av 

författarna inte är möjlig att göra. En återkommande strävan hos dem är emellertid att kritiskt 

undersöka olika former av koloniala maktrelationer, ofta med fokus på den koloniserades 

erfarenheter av kulturell exkludering, och att ge de marginaliserade plats som självständiga 

historiska aktörer.60 De ”postkoloniala” författarna utmanar kategoriseringar som vi och dom 

                                                 
57 Jfr den subversiva strategi Bhabha kallar ”mimicry”. Boehmer utgår ifrån begreppet i sin diskussion om 
”subversiv imitation” som behandlas mer nedan. 
58 Se bl.a. Boehmer, s. 133. 
59 Boehmer, s. 164f.  
60 Boehmer. s. 3f. 
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genom att försöka förmå läsarna att i Den Andra se en del av sig själva, men samtidigt med 

insikten att klyftan mellan positionerna aldrig kan överbryggas helt.61 På ett liknande sätt 

problematiserar Lidman dessa positioner. Det exemplifieras bland annat av hur hon skildrar 

karaktärers ambivalens i brytpunkten mellan de två kulturella samhällssystem som skildras. 

 

Med Hjortronlandet lyckas Lidman förena sina konstnärliga ambitioner med sitt 

samhällspolitiska engagemang när hon belyser kronotorparnas utsatta situation under 

mellankrigstiden. Förutom att romanen hyllades för sina litterära kvaliteter väckte den 

forskares intresse att studera kronotorparnas förhållanden närmare. Dessförinnan hade dessa 

varit osynliga i historiska undersökningar.62 Intressant är också att Lidman i romanen belyser 

kvinnliga kronotorpares slitsamma situation och ger deras röster utrymme, fastän det inte var 

de som signerade arrendekontrakten, grävde dikena och fällde skogen. Lidman porträtterar 

dem som starka självständiga kvinnor men ändå framgår deras dubbla underordning, dels i 

den kulturella/koloniala maktstrukturen, dels i den patriarkala.63  

 

Även Lidmans fragmentariska berättarteknik i Hjortronlandet har många likheter med vad 

som decennier senare skulle komma att känneteckna den ”postkoloniala” romanen. Här 

förekommer bruten kronologi, en blandning av olika karaktärers perspektiv, av olika 

textgenrer och av inskjutna fraser på minoritetskulturens språk. Elleke Boehmers beskrivning 

av det postkoloniala språket är att det verkar samtidigt i motsatta riktningar och syftar till att 

”resolve as well as make conflict, to go beyond retaliation, to act out, not to foreclose, a 

dilemma.”64 Det postkoloniala språkets form tycks harmoniera med dess innehåll; att beskriva 

människans komplexa verklighet som består av fragmentariska, komplexa och ibland 

oförenliga element. Ett stilistiskt inslag i linje med det återfinns hos Lidman i den antitetiska 

stilfiguren. Att den i sig förenar motstridiga egenskaper lyfter Birgitta Holm fram som ett 

starkt berättartekniskt drag i Hjortronlandet.65 Ett annat lidmanskt stildrag är det Maria 

Bergom-Larsson kallar det flytande subjektet. Det bidrar till att bredda läsarens synfält i och 

med att författaren kan hoppa sömlöst mellan karaktärer och händelser, och ibland formulera 

kollektiva reflektioner utan konkret avsändare. Berättelsen blir till ett kollage med karaktärer 

                                                 
61 Ibid. s. 257. 
62 Holm, s. 134. 
63 Om den subalterna kvinnans dubbla utsatthet, se bl.a. Spivak. 
64 Boehmer, s. 257. 
65 Holm, s. 144ff.  
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och händelser som alla tillskrivs samma dignitet. Skildringen av de parallella och komplexa 

skeendena ger texten på så sätt ett slags demokratisk prägel.66  

  

Från de till synes oförenliga elementen som karakteriserar ”postkolonial” berättarteknik kan 

en association göras till beskrivningen av Sara Lidmans egna erfarenheter av att som barn ha 

lyssnat till fadern Andreas berättelser. Oavsett om han redogjorde för framlidna bybors 

prövningar eller om berättelserna var helt påhittade, utmynnade de oftast i frågor istället för i 

tillrättalagda svar. Just de öppna sluten är kännetecknande för god muntlig berättartradition 

och stimulerar naturligtvis fantasin hos dem som lyssnar.67 Och kanske bidrog faderns 

berättelser till att Sara tidigt fick tillgång till en rik inre värld samt lärde sig att betrakta 

världen som komplex och svårgreppbar, må det så vara betraktandet av den lilla världen i 

Missenträsk eller den stora världen söderöver.  

3.2. Den gestaltade världen 

3.2.1. Ön bortom byn 

Utifrån sin hybrida författarposition kan Lidman lättare utmana den etablerade synen på vem 

som har företräde att beskriva världen. I Hjortronlandet omkullkastar Lidman perspektiven 

och låter människor i periferin vara de historiska subjekten i berättelsen. Å andra sidan, 

utifrån den utkiksplats som är den så kallade modernitetens, är definitionerna för subjekt och 

objekt de motsatta. Därifrån betraktat är öborna De Andra, levande sina liv i Sveriges absoluta 

periferi. 

  

Platsen för handlingen skiljer sig åt i Lidmans två första romaner Tjärdalen och 

Hjortronlandet. I den senare är handlingen förflyttad några kilometer ut i myrlandet från byn 

Ecksträck till det som kallas Ön,68 vilket innebär inte endast en förflyttning av handlingens 

centrum utan också en normförskjutning av subjekt och objekt. I Hjortronlandet är byn 

Ecksträsk det som representerar Sverige, Världen och Moderniteten medan Ön befolkas av 

utkantens människor. Med denna rörelse ännu längre ut i periferin, åskådliggör Lidman hur 

kategorierna vi och dom är relativa begrepp som genomgår ständiga tolkningsförskjutningar. 

                                                 
66 Se Bergom-Larsson, och Holm, s. 93.  
67 Se bl.a. Holm, s. 95. Här hänvisar Holm till Walter Benjamins ”The storyteller” i dennes Illuminations, ed. 
Hanna Arendt. London 1992 (1973), s. 83-107. 
Angående ”de öppna sluten”, jämför också Holms uttryck ”Grid-lock” i dennas analys av Lidmans Regnspiran 
och Bära mistel, Holm, s. 173ff.    
68 Missenträsk och Holmen är förlagor till romanens Ecksträsk och Ön.  
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Både byborna och öborna kan betraktas som marginaliserade, beroende på vem som fäller 

domen. Fastän hemmansägarna i byn inte lever i överflöd är deras dom över torparna klar: 

”Om dem som på hemmanet bo vet man varifrån de komma, de hava alltid bott i byn – om 

torpare kan man inte veta vilka outsägliga brott de kunna ha förövat i barndomen innan de 

kommo under byns uppsyn.”69 Ecksträsksborna är privilegierade i öbornas ögon, men byborna 

betraktas i sin tur som omoderna objekt av överhetens representanter söderifrån. 

Byskollärarinnan Vera Lidgren är ett exempel på en sådan överhetens representant. Hon 

erinrar sig hur hon och övriga på lärarseminariet uppmanades att visa medkänsla för 

glesbygdens barn men avfärdar det med slutsatsen: ”Leva sig in i går väl an för den som inte 

behöver leva bland dem”. (s. 79) Hennes nedlåtande attityd framkommer även när hon har 

haft besök av bonden Petrus och tagit del av dennes idéer om aktiviteter för byns ungdomar. 

 
Han klämde hennes hand och tumlade iväg med ett outsläckligt leende, det blåste ute, han 
log i alla fall. Vera Lidgren kunde se flinet i hans nacke där han gick. Hon stod vid 
diskbänken och tvättade händerna efter handslaget. […] I en stad! Där kan läraren få gå 
hem efter skolans slut och få ha ett eget liv. Gå på teater och konserter och träffa jämlikar. 
Hur vidrigt att vara den förnämsta bland – hon måste ge upp försöken att finna en 
benämning för dessa spridda företeelser av oegentlighet bland vilka hon fått sin ”uppgift”.  
(s. 84f)  

 

Den välvillige Petrus är i Vera Lidgrens ögon Den Andre, med låg status och så olik henne 

själv att hon anser det nödvändigt att tvätta händerna efter handslaget. Kategoriseringen av 

”norm” och ”avvikare” har följaktligen rörliga gränser och används på alla sociala nivåer, på 

den individuella och lokala såväl som på den regionala och nationella. Liknande hierarkiska 

princip råder även inom gruppen kronotorpare på Ön. Bland dem står de arbetsskygga 

Nordmarkarna lägst i rang medan den barnrika, arbetsamma och till synes sorglösa Skrattars-

familjen står högst med föräldraparet Jani och Stina i spetsen. Däremellan hittas den asociale 

Franz, frun Frida och dottern Claudette som båda går på tå för att inte störa med sina röster i 

onödan. I en stuga intill bor också Claudettes farföräldrar, den råbarkade Stefan och hustrun 

Anna som besitter stora tysta livskunskaper, och som utom hörhåll kallas Trollan. 

 

Öarnas utanförskap och karga levnadsvillkor i periferin ringas in redan i Lidmans inledande 

rader: 

 

Ön –  

                                                 
69 Sara Lidman, Hjortronlandet, Stockholm: Bonnier, 1955, s. 142. Fortsättningsvis skrivs sidangivelser från 
primärlitteraturen inom parentes löpande i texten. 
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en strimma fastare mark i ett sumpigt myrsjok, ett skär av gemenskap i ett hav av 
ensamhet. 
Kronan, som ägde det mesta av all risig och blöt mark i norra Västerbotten, hade länge 
hävdat att det slumrade miljoner i myrarna och erbjöd övergivet folk att väcka opp dem. 
Ön fick sålunda namn och betydelse när den efter första världskriget mättes ut åt fyra 
familjer, som inte haft något att väcka eller bevaka i sina hemsocknar. De sex hektaren, 
som varje torpare skulle odla och bebygga, var en mark som aldrig umgåtts med 
människor och ingen känsla hade för sådanas behov […].(s. 5) 

 

Här anges ett geografiskt och statusmässigt avstånd till de bättre bemedlade på andra sidan 

”havets ensamhet”. Fastän kronotorparnas ö omges av sumpig myrmark och inte av vatten, 

kan den ändå jämföras med det ö-begrepp som enligt historikern Philip D. Morgan ofta är en 

metafor för mötet mellan olika kulturer. Enligt Morgan har Ön och dess stränder historiskt sett 

symboliserat både början och slut.70 Termerna kan tolkas dubbeltydigt och gälla i både 

temporal och spatial bemärkelse. Överfört till kronotorparnas Ö kan början och slut därför 

representera mötet mellan gammal och ny tid, gammal och ny plats, i ett spänningsfält fyllt av 

motstridiga rörelser. Vidare påpekar Morgan att ”ön” dessutom historiskt beskrivits som ett 

område lämpligt för kolonimakters experimenterande av skilda slag.71 Det kan liknas vid det 

experiment i form av kronotorpsidén, vilken svenska staten drev igenom i landets norra delar 

åren efter första världskriget och som Ön i Hjortronlandet är ett exempel på. I sin bok 

Kronotorparna, (1981) anger Sten Ove Bergström tre skäl till att kronotorpsidén sattes i 

verket. Ett var att trygga framtida arbetskraft i skogsbruket, ett annat var att hejda 

utflyttningen ur landet och ett tredje skäl var att söka stilla de revolutionära krafter som börjat 

växa bland Norr- och Västerbottens många fattiga.72 Orden i statens värvningsbroschyrer 

rimmade emellertid illa med den verklighet som mötte ”de utvalda”, vilket också antyds i 

Lidmans inledande romanrader ovan.73 Kronotorpsidén var ett koloniseringsprojekt som 

innebar att människor rycktes upp och hänvisades till nya platser, om än frivilligt och om än 

inom nationens och regionens gränser.74 Deras utanförskap kan ändå påminna om ett 

diasporaliknande tillstånd och de betraktades ofta som andra klassens medborgare utan 

möjlighet till egenägd mark och boende. 

                                                 
70 Philip D. Morgan, “Encounters between British and ”indigenous” peoples, c. 1500-1800”, Morgan, Philip D. 
1999. i Empire and Others. British Encounters with Indigenous Peoples 1600–1850, Martin Daunton and Rick 
Halpern (red.). Philadelphia Pa.: University of Pennsylvania Press, 1999, s. 53f. 
71 Ibid. s. 54. 
72 Sten-Ove Bergström, Kronotorparna.Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Kalix: Tornedalica, 
1981, s. 33, se även Holm, s. 130f. 
73 Holm, s. 131, 135. 
74 Se bl.a. Morgan, s. 42. Om kolonimakters tvångsförflyttning av människor pga. moderniseringen.  
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3.2.2. Öns tid och plats 

Berättelsen om Öns kronotorpare utspelar sig mellan 1923 och 1938. Här är det intressant hur 

Lidman berättartekniskt förhåller sig till tids- och rumsbegreppen. Direkta tidsangivelser görs 

sällan, men platsen i romanen har emellertid genomgått en förändring under dessa år. Det 

syns i berättelsens inramning. I inledningen beskrivs hur Claudette nydöpt bärs in i huset efter 

att ha färdats från kyrkan med häst och vagn, och när hon lämnar Ön i det avslutande avsnittet 

femton år senare, hoppar hon på en gul buss. En modernisering har alltså skett fastän den 

nästan har gått spårlöst förbi i skildringen av dem på Ön. För öborna sker utvecklingen 

framför allt i en parallell samtidighet och visar sig endast vid några besök. Claudettes och de 

övriga barnens ungefärliga ålder i de olika episoderna ger de enda ledtrådarna till när i tiden 

händelserna äger rum, men i övrigt är det årstiderna och de tillhörande arbetssysslorna som 

utgör tidsmarkörer för berättelsen. Litteraturvetaren Anders Öhman diskuterar i De 

förskingrade. Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson sambandet mellan 

författarens berättarteknik och det att platsens betydelse sätts i förgrunden på bekostnad av 

tidens. Öhman hänvisar till Bachtins idé om ”det mångstämmiga rummet” som ställer olika 

rumsliga perspektiv vid sidan av varandra. Öhman menar att författaren kan skildra ett myller 

av samtidiga röster genom att växla mellan karaktärers perspektiv, men utan att ge någon av 

dem tolkningsföreträde.75  Öhmans bachtinsinspirerade resonemang bär giltighet även i 

analysen av Sara Lidmans Hjortronlandet. Genom sidoställandet av röster i berättelsen ges 

flera versioner av hur livet kan te sig på Ön och i Ecksträsk i brytningstiden mellan ett äldre 

och ett modernare samhälle. Flera karaktärers berättelser placeras bredvid varandras, 

exempelvis Claudettes, Märits och Vera Lidgrens, men ingen (eller snarare alla) ges prioritet. 

I denna polyfona dialog hörs även hybrida röster som inte renodlat representerar den ena eller 

andra världs- och tidsuppfattningen. Det vittnar om Lidmans ambition att belysa det mänskligt 

problematiska i att leva i en sådan tid och på en sådan plats. Genom sidoställandet av olika 

perspektiv kan Lidman undersöka etisk-moraliska aspekter av dessa möten mellan vi och dom 

och mellan olika samhällsformer.  

 

Människornas tankevärld beror alltså av platsen där de lever. I Hjortronlandet är platsen 

viktig och kanske är den rentav romanens egentliga subjekt. Något som tyder på det är att 

Sara Lidmans arbetstitel på romanen ”Öare” fick stå tillbaka för ”Hjortronlandet”.76 

Namnskiftet visar en fokusförskjutning från person till miljö, från människokollektivet till den 

                                                 
75 Öhman, s. 130. 
76 Holm, s. 134. 
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rumsliga platsen. Intressant nog inrymmer titeln förutom en platsangivelse (-landet) även en 

tidsangivelse; nämligen implicit hjortronens tidsbegränsade och återkommande varande. En 

gång per år har hjortronmyren, kallad slöjet, potential att blomma och ge bär. Genom att hysa 

både en rumslig och tidsmässig aspekt kan titeln Hjortronlandet sägas vara något av en 

språklig illustration för det Bachtin kallar kronotop. Denna litterära enhet beskriver tiden och 

rummet som oskiljaktiga element i den litterära gestaltningen. Tack vare kronotopen kan tiden 

materialiseras i rummet tack vare en förtätning av olika tidselement. Bachtin beskriver det 

som att tiden är en rummets fjärde dimension.77 Tidselementen kan vara kontextbundna och 

därmed höra det enskilda människolivet till, eller de kan hänvisa till mänsklighetens 

historietid innehållande ett mer abstrakt idéinnehåll.78 Individuella aspekter flätas samman 

med de mer universella och frilägger tillsammans etisk-moraliska aspekter i den konstnärliga 

gestaltningen. Bachtin skriver: ”Kronotopen bestämmer det litterära verkets konstnärliga 

enhet i dess relation till den reella verkligheten. Därför rymmer kronotopen alltid ett 

värdemässigt moment.”(s. 152) 

 

Sara Lidmans gestaltning av hjortronmyren nedan kan ses som ett exempel på hur författaren i 

sin utformning ger utrymme åt både konkreta och mer abstrakta aspekter av människans 

belägenhet i världen. Lidman skildrar människans beroende av den nyckfulla naturens 

generositet i en scen där trettiotalets fattigsverige paras med naturromantisk estetik och 

bibliska övertoner.  

 

Men så en sommar vart sjunde eller tionde år höll sig ovädren borta den känsliga veckan. 
Luften stod mild och stilla och lät snåtterblommen sätta frukt och mogna. 
   Ett sådant år blev slöjet oigenkännligt, du såg inte marken för gulröda bär. Till och med 
småskogens lipande dropp upphörde; om sol eller icke – det slog upp ett sken från marken 
som förtrollade allt. 
   Då kom barn och vuxna från Ön, det var liv och en lycka. Ingen hade ont av myggen. Om 
någon steg fel och blev gyttjig till knäna skrattade han salig. Bären var skimrande fuktiga – 
människorna måste föra en handfyll till läppar och kinder och mumla väna ord. Hur mild 
och härlig var icke tillvaron en sådan dag. (s. 202f)  

 

Som konstnärligt stilgrepp använder Lidman sig av den antitetiska figuren, genom att 

sammanblanda kroppsligt och andligt, lågt och högt. I utdraget tycks människornas 

hänryckning närmast erotiskt laddad när de höjer handen med skogens guld till munnen. Med 

Lidmans orddräkt blir hjortronplockningen till ett sinnligt möte mellan människa och plats. 

Därifrån övergår mötet människa-natur till himmelsk höjd när det sinnliga i myrens gyttja 

                                                 
77 Bachtin, s. 14. 
78 Bachtin, s. 158ff. 
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liknas vid salighet. I den avslutande meningen sammanfattas så euforin i ett utrop som för 

tankarna till något som liknar religiös vederkvickelse. Här, liksom på flera håll i romanen, 

sammanbinder Lidman det jordiskt sinnliga med det andligt höga på ett sätt som gör att 

motsatserna nästan förväxlas, ja, luckras upp, i samröret med varandra. 

 

För de boende på Ön upplevs tid som något kollektivt och förankrat i årstidernas växlingar. 

”Om någon sa ’snö’ en sommardag skrattade alla, ordet lät så overkligt, hörande till den 

period då de själva varit annorlunda, timliga.”(s. 93) Deras liv i ett här-och-nu innebär också 

en krävande mental anpassning till de mörka årstidernas villkor. Sommarens lättsinne måste 

avvänjas när hösten kommer och den kommer alltid lika oförmodat: ”[I]ngen almanacka 

kunde förbereda sinnet. Dygnet delades av i en ljus, hastigt allt gråare halva och en svart. För 

varje morgon kände man sig gamlare. Man levde visst på jorden och skulle visst dö och 

bäggedera var outsägligt trist.” (s. 93) Trots att almanackan som modern symbol borde 

uppmuntra till att höja blicken och se tiden an abstrakt-linjärt, saknas för dem det 

perspektivet. Pronominet ”man” förstärker dessutom den kollektiva tidrumsupplevelsen och 

det uppgivna här-och-nu-varandet.79  

 

Trots det kollektiva som präglar ö-livet, utmejslas öborna som individer med färgstarka drag. 

Karaktärsbeskrivningarna är hämtade direkt från platsen och ångar av dofter från kropp, natur 

och dragiga stugkök. Exempelvis är Jani ”senig och nött” och hans skratt lika känslolöst ”som 

en kärrlast med sten som ideligen stjälptes utför ett stup.”(s. 41) Den f.d. hästkarlen Stefan är 

en gamling i förfall, ”ett slabbigt käril som med möda hölls ihop av svångremmen. Likt ett 

nedglidet tunnband satt den strax under magens tjockaste – den repstump som blivit över var 

aldrig instoppad utan ringlade och dinglade å det skamligaste. […] Ögonen som små fettkulor 

i ett paltkok.”(s. 28) Skrattars-Stinas dialektala språk flödar fram genom hennes ”varma 

dymjuka röst”. Att föda barn är för henne lika enkelt ”som att koka kvällsgrötn” och Stinas 

kommentar till namnvalet Claudette är: ”Klaud.. Kladd (…) Kladd efter…man börjar ju tänka 

på efterbörd vetja”.(s. 15) Frida däremot är Stinas motsats och beskrivs som ”en förskräckt 

skogsskrana”. Hon och Nordmarks Hilda är väl medvetna om sin dubbelt underordnade 

status, som ”öare” och som kvinnor: ”Jo, de kunde träffas en söndagseftermiddag och säga 

små obetydligheter till varandra. De skvallrade inte och bar inga tankar till varandra, det 

skulle ju bara ha tagit sig löjligt ut om de som var så ringa hade försökt härma bondkvinnors 

                                                 
79 Om den cykliska tidsuppfattningen på Ön, se även Holm, s. 133. Om almanackan som symbol, se Bachtin s. 
127 och Benedict Anderson s. 36.  
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sätt att resonera. De visste nog sin plats. Men det förnöjde dem att sitta samman med en like.” 

(s. 112) Frida och Hilda visste alltså sin plats, och gjorde inga ansatser till att ändra på 

rådande förhållanden. De ser sig själv i sin granne och finner tröst i det. För dem tycks livet 

inte endast vara konkret och cykliskt utan i det närmaste statiskt. 

 

Ett exempel på öbornas cykliska världsuppfattning framkommer även när de är på väg till byn 

för att sätta potatis och korn, då ju marken hemmavid är alltför sank. Från lastvagnsflaket ser 

Skrattar-Jani ut över myrmarkerna:  

 

Den längsta vägsträckan gick över stormyran, där varje hemmansägare hade sitt skifte, den 
delades på mitten av ett brett krondike, som tog upp vattnet från tegdikena. 
- He kanske tog en dag hell’ två för en redig dikare att spada opp den här ränna, sa Jani och 
stjälpte ut några trötta skrattlaster vid tanken på en föregående generations dikare. (s. 52) 

 

Janis föregångare, som har grävt det breda krondiket till gagn för stat och bönder, får här ett 

postumt erkännande samtidigt som Jani speglar sig i honom. Det skapar ett slags uppluckring 

av tids- och generationsgränser, och låter också förstå Janis skattning av den egna 

arbetskapaciteten. Kroppsarbetet näst intill idylliseras. Denna bild av öbornas vardagsvärld 

bär spår av det Bachtin beskriver som idyllens kronotop. Ett av dess kännetecken är ”livets 

och livshändelsernas organiska fäste och rotning i en plats”.80 På den platsen har tidigare 

generationer levat och där ska nästa generation ta vid, se och göra detsamma som förut har 

gjorts. Bachtin fortsätter: ”Denna uppmjukning av alla tidsgränser, som bestäms av platsens 

enhet, bidrar väsentligt till att skapa den cykliska tidsrytm som karakteriserar idyllen.”81 Janis 

identitet är med andra ord intimt sammanbunden med dessa myrmarker och han ser sina barns 

framtid utstakad.  

 

Ett annat kännetecken för idyllkronotopen är människans närhet till naturen och dess grödor.82 

Sådana drag framträder i dialogen mellan Claudette och farmor Anna, när flickan undrar var 

hon fanns innan hon föddes. Anna tar den konkreta platsen till hjälp för att besvara flickans 

existentiella spörsmål: ”du fanns i potatis som inte hade växt ut än men som skull bli och skull 

ätas opp å giva näring åt mormora å mamma din. Å i höet som kon åt. Hon som födde en kalv 

som blev en ko som gav mamma din och dej mjölk. […] Hej er som man kan sääj att du var 

                                                 
80 Bachtin, s. 136. 
81 Ibid. s. 137. 
82 Ibid. s. 138. 
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både allomstans å ingenstans.” (s. 26) Anna framhåller det symbiotiska förhållandet mellan 

människan, naturen och djuren, och placerar flickans jag som en naturlig del i denna cykel.  

 

Tonen av idyll är emellertid utbytt när torparna är på väg hem efter potatissättningen i byn. Då 

framkommer istället skillnaderna mellan de världar vars representanter den dagen har mötts. 

Claudette hör en av männen, kanske är det Jani, uttrycka hur han tror de bättre bemedlade 

byborna ser på dem. Årstidscykeln blir den naturliga utgångspunkten för att beskriva 

relationen till Ecksträskborna:  

 

Bondknävlarna! Om vårn dug man – just så pass! Om sommarn då dem behöv slåtterhjälp 
då vara dem färdig att krusa för torparn som vor han en herrkarl. Om hösten då potaten ska 
tagas opp å havrehalmen – då går he också an. Om vintern – då kan torparn draga åt 
helvete. (s. 58) 

 

Repliken speglar kronotorparens självbild som livegen under årstidernas ok. Den uttrycker 

även frustrationen över att ingå som lägsta komponent i ett hierarkiskt samhällssystem ur 

vilket inte någon utväg tycks stå att finna. 

3.2.3. Överhetens tid och plats 

I kontrast till öbornas, de så kallade öarnas, tidrum står statens och överhetens ”moderna” 

tidrum. Av dem betraktas tiden som något linjärt, individuellt och abstrakt. Enligt Birgitta 

Holm uppfinner Sara Lidman en ”tvåstämmig kronotop” när hon låter kronotorparnas och 

Överhetens olika tidrum mötas. Den dialogen kommer till uttryck i spänningen mellan 

kronotorparnas vardagsslit och statens byråkratiska projekt.83 Birgitta Holm ger exempel på 

denna tvåstämmighet bland annat i återgivandet av öbarnens väg till skolan i Ecksträsk by. I 

takt med att de närmar sig byn ändras också tidsformen från att ha varit kollektiv till att bli 

mer individuell. Holm citerar Lidman: ”De nystade sig samman till ett namnlöst svart knyte 

som tjasade sig fram, sakta, sakta”. Närmare skolan däremot är tidsformen och även synen på 

den enskilde individen en annan. ”[B]lev de inte helt individer så var de åtminstone 

familjevarelser. Deras ställning i byn kom dem till mötes.”84 

 
Väl i skolan är det tydligt vilken tidsuppfattning som är den rådande. Eftersom öbarnen där 

betraktas mer som individer, bedöms de utifrån sin individuella förmåga att inhämta modern 

kunskap. Överhetens kunskapsideal är centralt fastställda och därför likartade i hela landet 

                                                 
83 Ibid. s. 135. 
84 Holm s. 134, Hjortronlandet s. 66. 
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Sverige. Öbarnens kunskaper hemifrån värdesätts inte alls av lärarinnan, eller 

”katederpersonen” som hon också kallas.  

 

Katederpersonen Vera Lidgren spelar en viktig roll i koloniseringen av Ön och närliggande 

byar. I egenskap av myndighetsperson avgör hon vad som är värt för barnen att lära sig och 

besitter därmed makt över deras framtida delaktighet i det nya moderna Sverige. Just 

nationsbegreppet hade en stor betydelse för Sveriges kolonisering av områdena i landets 

utkanter. Efter att nationalstaten hade växt sig stark under 1800-talet låg det i dess politiska 

intresse att skapa en ”föreställd gemenskap” mellan människorna inom landets gränser.85 

Förutom att till sin hjälp använda flagga och nationalsång som förstärkande nationssymboler 

var inte minst utbildning ett viktigt verktyg för ändamålet. Så kallad objektiv kunskap om 

nationen och världen spreds i syfte att fostra moderna medborgare som med detta 

gemensamma kunskapsgods kunde länkas samman till ett nationellt vi.       

 

John Willinsky diskuterar i Learning to divide the world. Education at the Empire’s End hur 

koloniala värderingar har genomsyrat vår föreställning av världen som uppdelad i ett 

västerländskt civiliserat vi och ett icke-västerländskt primitivt dom och hur dessa 

föreställningar har reproducerats i skolundervisningen. Via läromedlen framgick att de 

”egentliga” kunskaperna definierades av väst vilket rättfärdigade att minoritetskulturers 

kunskaper kunde reduceras till exotiska kuriosa. Willinsky hävdar att vi i väst således tidigt 

har lärt oss att diskriminera, och att det fortfarande idag syns spår av de koloniala 

tanketraditionerna i (väst-)världens undervisning.86 

 
När Vera Lidgren undervisar i ”bibliska” eller i svensk historia om Gustav Vasas äventyr är 

den kunskapens betydelse obestridlig. Men bland skolbarnen är det tydligt hur olika man 

förmår tillägna sig den. Nordmarks pojkar har stora svårigheter medan både Märit och 

Claudette slukar i sig den nya kunskapen. Claudettes kunskapstörst beskrivs med religiösa 

förtecken, vilket i kombination med skolkunskaperna visar på närvaron av Överhetens ideal. 

Efter skolan brukar Claudette gå till Anna för att göra läxan. 

 
Hon ställde sig på knä med boken på hällen, ett läxans altare. Hon lärde sig utantill och 
suckade att det gick så alltför fort, kände sig frestad att ta också kommande läxa men visste 
att det var stöld från nästa gång. Så skrev hon av ur minnet, skrev om bittra fejder med 

                                                 
85 Jfr Benedict Andersons begrepp ”imagined community”, den föreställda gemenskapen. 
86 John Willinsky, Learning to divide the world. Education at Empire’s End, Education at the Empire’s end. 
Minneapolis: Minnesota University Press, 1998, s. 1ff.  
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mjukt rundade bokstäver. Sedan ritade hon läxan – Gustaf Vasa i hölasset och 
blodsdropparna som sörjande ögon i snön. Franz var dalabonden med hjältelögnen strålande 
ur ansiktet. […] hon köpte rullar och sydde ihop häften med björntråd. Så fyllde hon sida 
efter sida med teckningar och dikter om läxan. (s. 113) 

  
Claudette anammar Överhetens kunskapsideal till synes urskillningslöst. Hon tillber skolan 

som den högre makt den för henne är, trots att läxan kan handla om en sedan länge död kung 

som verkade i en annan del av landet. Men helt utan urskillning är det inte. Kanske kan 

Claudette tillgodogöra sig dessa nationella historiekunskaper tack vare att hon förankrar dem i 

sitt eget tidrum: Dalabonden som räddar Gustaf Vasa bär hennes fars Franz anletsdrag och är 

för henne historietextens egentliga hjälte. Denna subtila detalj ger beskrivningen av 

Claudettes läxläsning en intressant subversiv underton eftersom den kan sägas placera Ön i 

historieskrivningens centrum.87    

 
När Claudette en annan dag ombeds av Anna att gå till Nordmarks med två strutar snus och 

kaffe, varseblir hon å andra sidan hur stort gapet kan vara mellan Ön och Eckträsk skola. Hon 

inser pojkarnas svårigheter att ta till sig Överhetens kunskaper och erinrar sig hur de samma 

dag, i likhet med andra dagar, har förödmjukats av lärarinnan. När Claudette kommer in sitter 

Hilda med de yngsta pojkarnas huvuden i knäet och ”fumla[r] med historieboken över 

gossarnas hjässor”. Hon ser hur 

 
Hilda stavade i deras läxa och försökte ge dem något ord att hålla sig till den bittra 
morgondagen. För första gången i sitt liv kände hon sig avundad. Hildas blick klängde sig 
fast vid hennes, Claudette ville ropa förlåt, hon försökte viska, men det var onämnbart. Hon 
stod med en strut i vardera handen och plötsligt började hon läsa läxan. Inte som ett 
rinnande vatten men lugnt och klart, mening för mening. 
   Hildas huvud sjönk åter på lut, hennes läppar rördes, hon formade orden efter som om det 
hade gällt trosbekännelsen. […]  
  Gossarna borrade rysande ned ansiktena längre in mot Hildas sköte och modern höll 
skylande över deras kantiga skuldror. 
   När hon läst färdigt började hon huttra. Kvinnans blick drog sig inte tillbaka, den tycktes 
bara komma närmare, det var som i en dröm. (s. 116f)     

 
Bibelns trosbekännelse och historien om Gustaf Vasa motsvarar för Hilda och övriga 

Nordmarkare samma sak: Överhetens ”egentliga” kunskaper som hör hemma i ett tidrum som 

tycks alltför fjärran från deras egen vardag. Pojkarna tar avstånd från den abstrakta 

läxläsningen genom att söka tröst i det konkreta; i det trygga ursprung som utgörs av moderns 

värme. Hur väl än Hilda vill sina söner, saknas förmågan att likt Claudette integrera de båda 

värdesystemen så att de på något sätt, med ”något ord”, kan ansluta till varandra och skapa 

mening. Claudettes känsla av att Hilda konsumerar henne med blicken får henne att nästan fly 

                                                 
87 Jfr Elleke Boehmers begrepp ”subversiv imitation” som behandlas mer under avsnittet Förhållandet till djur 
och natur. 
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ut baklänges. ”[I]nför denna forsande nöd kände hon sig hotad till livet”(s. 117) och hon 

brottas sedan med tankar om medlidande för Nordmarks, vars stuga hon tycker ”stinker av 

brist”. (s. 116)  

 

Bristen på Ön gäller inte minst modernitetens tekniska nymodigheter. De gånger de dyker upp 

får de öarnas odelade uppmärksamhet, och bland annat gäller det de sällsynt passerande 

bilarna ”farande från en värld till en annan”.(s. 121) Desto större uppståndelse blir det den dag 

en strömmingsförsäljare en sommarkväll stannar till på Ön. Han kommer från den stora 

världen utanför och hans dagsfärska havsfisk kan man inte byta sig till, utan den måste köpas 

för pengar.  

 

Mötet mellan öborna och fiskförsäljaren och hans dotter illustrerar mötet mellan de båda 

kronotopstämmorna som ljuder genom hela romanen. Det konkreta förhållandet till tiden 

framgår av ökollektivets återgivna tankar: ”måtte Klaodätte bli länge borta så de fick ha 

honom kvar. Hon hade måst springa ned på myran och tigga pengar till strömming av Franz, 

som alltid bar plånboken med sig.”(s. 123) Öborna lever i nuet på platsen och trivs med att få 

ett besök från den ”egentliga” världen. Strömmingsförsäljaren och hans dotter är däremot 

redan på väg därifrån in i framtiden. Dottern sitter slött kvar i bilen. Dörren av plåt utgör för 

henne en skyddande barriär mellan det civiliserade och det primitiva. Hon läser tidningen 

Hela Världen samtidigt som hon ”[sliter] med ett tuggummi för att få tiden att gå här i 

ovärlden” (s. 123). Med uttrycket att få tiden att gå belyser Lidman hur de moderna betraktar 

Öns tidrum som något statiskt, som de gör bäst i att lämna bakom sig så att tiden åter kan 

fyllas med ”riktig” mening.   

 

Öborna förhåller sig annorlunda till fiskförsäljaren jämfört med till Överhetens representanter 

i övrigt: ”Tänk att få vara en Havets Man, dessutom hava en bil att färdas i från värld till värld 

[…] När dottern smäller igen bildörren värderar de högt det skarpa, ”låga” ljudet: ”oh att en 

dag just så sitta i en bil och smälla igen dess dörr mittför näsan på någon, på många, oh ljuva 

dröm, oh milda smäll i världen…” (s. 124) Men kanske framgår deras olikheter tydligast när 

fiskaren berör generationsskillnaderna mellan honom och dottern:  

 
- … men när man haft de som jag i barndomen vill man ju att ens unge ska få det bättre.  
  De tillstädesvarande föräldrarna kände sig träffade som av en fråga: vad gör ni för edra 
barn, ordnar ni det så att de får det bättre? (s. 123) 
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Öbornas cykliskt präglade tidrum innefattar inte en utvecklingslinje av det slag han 

beskriver. För dem är det norm att barnen tar över efter föräldrarna och att den yngre 

generationens arbetssysslor inte skiljer sig nämnvärt från föräldrarnas. Mannen däremot ser 

framför sig sitt barn leva ett annorlunda liv än det han själv levt.88 Hans betraktelsesätt 

sammanfaller med den dominanta kulturens norm och medför att öborna nedvärderar sitt eget 

sätt att tolka världen. De förminskar sig själva i den bemärkelsen att de anammar den 

dominanta kulturens syn på dem som obetydliga. De kan inte låta bli att tycka synd om 

honom som en gång har varit lika obetydlig som de och hade gärna velat skänka honom 

något till tröst. De har dock ingenting att ge, ”men de hoppades att han skulle känna deras 

deltagande”. (s. 124)  

 
Vad som gör försäljaren mer avundsvärd än andra besökare från den stora världen, är att han 

delger dem delar av sin livsberättelse. (s.122) Och det finns beröringspunkter mellan dem då 

han också har erfarenheter av ett liv i periferin. Vanligtvis stannar inte bilister på Ön utan 

tittar målmedvetet rakt fram, utan att ägna de anspråkslösa stugorna något intresse, och 

öborna har uppriktig förståelse för dem då ”de visste att de var oegentliga”.89 (s. 121) Men 

denne man ägnar sin dyrbara tid åt just dem.  

 
Tidens linjära rörelse framåt mäts med armbandsuret som mannen otåligt tittar på när 

Claudette dröjer.( s.124) Men dessutom mäts den dyrbara tiden i pengar. Varor och tjänster 

ingår i ett penningsystem som med sina abstrakta linjära siffersymboler står i kontrast till den 

konkreta byteshandeln som annars förekommer på Ön. Öborna lyssnar storögt på 

strömmingsförsäljarens tal om den lukrativa fiskförsäljningen: ”’Oh lättförtjänta pengar! […] 

det var bara att skyffla in….’ Det sa han som om det gällt att mocka en gödselränna – och så 

gällde det dessa silverfiskar som ännu skimrade i solen […]”. (s. 122) 

 

Att ”silverfiskar” byts mot silverslantar är intressant. De förefaller nämligen vara varandras 

spegelbilder och bära samma symboliska innehåll. Det belyses i letandet efter Franz plånbok 

vilken så olägligt är försvunnen när Claudette så gärna hade velat köpa fisk. Hela familjen 

engagerar sig i letandet. Till slut tar Claudette den ”moderna” bibliskan till hjälp, trots att hon 

känner sig obekväm med den. Hon avbryts dock i sin bön av brodern Svens tjut:  

                                                 
88 Se Bachtin, s. 137, om idyllkronotopen.  
89 Jfr Frantz Fanon som beskriver hur de koloniserade ”översätter” sig till att överensstämma med maktens 
definition av dem. De övertar kolonisatörernas syn på dem som obetydliga objekt och betraktar istället 
kolonisatörerna som subjekt vars ideal man lär sig att eftersträva. Se Frantz Fanon, Jordens fördömda, övers: 
Per-Olov Zennström, Stockholm: Leopard, 2007 [1961]   
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 - Jag ha fonne plamboka, ja hitta na! I mockaränna där låg hon! (s. 131) 

 

Som en spegling av strömmingsförsäljarens tidigare beskrivning av inskyfflandet av fisk och 

pengar, beskrivs hur Franz samlade slantar kan skyfflas in, rent konkret, ur lagårdens 

gödselränna. Åter igen ger Sara Lidman prov på hur hon tillför texten djupare mening med 

stilistisk hjälp av den antitetiska rörelsen mellan högt och lågt. Dels skiljer sig de samtidiga 

”platserna” drastiskt åt för var Claudette och Sven letar. Dels ställs det ädla silvret i kontrast 

till den motbjudande djurspillningen. Men motsatserna smittar varandra med sitt respektive 

innehåll. Silvermyntet har sin förrädiska baksida lika väl som gödseln har sin livgivande. 

Därigenom framför Lidman visserligen en modernitetskritik, men visar samtidigt att Öns och 

Överhetens olika värdesystem inte kan ställas mot varandra på ett hierarkiskt sätt. De bär var 

för sig på både för- och nackdelar.  

 

(För-)växlingen mellan silverpenningarna och ”silverfiskarna” framkommer även om man 

tittar närmare på avsnittets bibliska anspelningar. I sammanhanget är lille Hadars fråga till 

strömmingsförsäljaren intressant. Nyfiket och lite blygt undrar han: ”När ni fingo så mycket 

fisk – brusto edra nät då?” (s. 123) Eftersom Bibeln, fiskar och silverpenningar kan 

sammankopplas med den moderna Överheten tycks Hadar förväxla ”havsmannen-bilägaren-

strömmingsförsäljaren”(s.122) med en modernitetens Messias som kommit för att frälsa dem 

med sitt överflöd. Trots omgivningens sorlande skratt visar sig Hadars jämförelse inte vara 

allför långsökt. När mannen är på väg att åka vidare har Claudette fortfarande inte kommit 

tillbaka från myren och Frida står där med tomt fat.  

 
Fridas hand vajade till och solen blinkade i bleckfatet. Han mindes igen varför han väntat. 
Han tog fatet och körde in det i en strömmingsback. Om han gjorde det mest av otålighet 
eller för att han var frikostig var inte lätt att avgöra. Men när han räckte fatet till Frida så 
visade det sig att hon fått mer än någon av de andra, de som betalat. (s. 125) 

 

Fastän fiskförsäljarens världsbild är kapitalistiskt färgad, skänker han Frida generöst med fisk 

innan han skyndar sig därifrån. Det som för hans tankar tillbaka till Fridas tomma fat är solens 

reflektioner i blecket – nästan som ett tecken ovanifrån – och i likhet med Jesus förser han den 

hungriga med fisk. 90 Inte från Genesarets sjö men väl från Bottenviken. Med sin gärning visar 

strömmingsförsäljaren att pengarnas värdesystem inte är det enda rådande. Han visar en 

ambivalent etisk-moralisk hållning i förhållande till de båda tidrummen, vilken kanske 
                                                 
90 Jfr Bibeln, Matt.14:17-21  
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grundar sig i hans egen bakgrund. Hans handling åskådliggör att medmänsklig empati har ett 

värde i sig som inte är möjligt att mäta på samma linjära värdeskala som det moderna 

penningsystemets.   

3.2.4. Fantasin som kunskapskälla 

Även synen på ”rationell” kunskap är olika för dem i Ecksträsk och dem på Ön, då platsen har 

betydelse för hur de förhåller sig till fantasi och övernaturliga företeelser. Medan Överheten 

ser detta som något omodernt som ej tillhör ett civiliserat samhälle, betraktar öborna dessa 

företeelser som en meningsskapande del i förståelsen av nuet. En skillnad märks i tillgången 

till fantasin i deras verklighetsbeskrivningar. I byn kommenteras öborna på följande sätt: 

 

- Dem måtte leva som djur därpå Ön.   
 Den andre byabon näpste:  

- Som djur?! Nej, värre! som, som… 
  Men hemmansfantasin förslog inte till någon liknelse. (s. 146) 

 

På Ön däremot är fantasin alltid nära till hands, i beskrivningen av människor och av världen 

överhuvudtaget. Den av öborna som står i direkt förbindelse med fantasin och det 

övernaturliga är farmor Anna. Barnbarnet Claudette ser i henne på en och samma gång en 

trygg modersfigur och en svart häxa med krokiga fingrar. Hon berättar bland annat hur hon 

som ung i samband med ett kyrkobesök bevittnat hur hästen dött och senare samma dag 

fadern, på grund av onda väsens inblandning. Det övertygar Claudette om farmoderns 

osårbarhet, för i hennes ögon berodde mannens död på att han inte hållit sig tillräckligt nära 

dottern Anna. (s. 23)  

 

Anna skildras som en stark kvinna med kunskaper som inte rimmar med den moderna 

kunskapssynen. Hennes förmåga att ”förlösa kvinnor med trolldom” och hennes synskhet 

väcker både fruktan och vördnad bland ”öare” och bybor, samtidigt som de inte anser sig tro 

att trolldom existerar. Ett sådant paradoxalt förhållningssätt till det övernaturliga åskådliggör, 

enligt historikern Dipesh Chakrabarty, att gränsen är oskarp mellan så kallade moderna och 

subalterna kunskapssystem. Den västerländska moderniteten har inte lyckats utplåna spåren 

från alternativa tankevärldar, utan de två är istället verksamma samtidigt; parallellt och 

överlappande.91  

 

                                                 
91 Chakrabarty, s. 110. 
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Farmor Annas koppling till det övernaturliga kan i ljuset av Chakrabartys resonemang ses 

som en form av modernitetskritik. I avsnittet då Överhetens representanter kommer för att 

inspektera hur kronotorparna fullföljt sina åtaganden med stugbygge och kreaturshållning, 

överlistas de av den synska Anna. Tack vare att hon passande nog har ställt en av sina kor i 

Nordmarks tomma ladugård på väg hem från byn, undgår Nordmarkarna vräkning med en 

hårsmån. Öborna gläds åt hur Överheten har dragits vid näsan och samlas på kvällen hos 

Anna där de ber henne berätta om vitterkor och andra väsen.92 De krusar, vill höra mer och 

hon har svar på allt. (s. 106ff) Bland annat vädjar Anna med sin blåa blick att de ska undvika 

att slå ihjäl grodor på sommaren och berättar sedan om sin mor som lurades ner i underjorden 

av en vittergubbe. Där träffade hon en kvinna som ätit av deras mat och sedan dess endast en 

dag per år får återvända ovan jord, men då som en groda. I skenet av eldstaden återger Anna 

vitterkvinnans ord: ”Å ifjolomsommarn var he bara ogjort att du int skull ha dräpt mej med 

lien då du slog i åkerren. Men du var galant å lät bli å he ska du hava tack för. Man jer rädd 

om live fast man bara jer e vitter”. (s. 109)  

 

Med berättelsens hjälp förmedlar Anna budskapet att ömsesidig respekt bör råda mellan 

människa, djur och naturens osynliga väsen. Mot bakgrund av dagens händelser på Ön tycks 

hon dessutom mena att precis som ett litet vitterväsen har ett värde som bör värnas, har likaså 

de enklaste kronotorpare ett oantastligt människovärde - hur obetydliga deras liv än förefaller 

för dem i ”den stora världen”. Hennes berättelse, som kan betecknas som en sägen, får en 

allegorisk innebörd och blir en påminnelse om att det kan existera samtidiga världar, 

parallella med vår egen, som även de bör beaktas. Förutom sådana universella motiv kan även 

lokala motiv skönjas, vilket är kännetecknande för just sägnen. Ingen skarp gräns förekommer 

mellan saga och sägen men den senare utmärker sig med just det att den är knuten till en 

särskild plats och att den gör anspråk på att vara sann. Oftast är karaktärerna namngivna och 

kända för dem som lyssnar.93 Berättelsens förankring i det lokala förenas alltså med 

allmänmänskliga värden. I enlighet med Chakrabarty, är det dock viktigt att man i läsningen 

av liknande berättelser är medveten om den växelverkan som råder mellan de kontextbundna 

aspekterna som representerar platsen och de universella värden som kan utläsas ur dem. Detta 

                                                 
92 Vitterväsen kallas också ”vittra” och räknas i den nordiska folktron till ”de osynliga”. Vittra lever under jord 
och ser ut och klär sig som människor. De sägs också ha egen vitterboskap. Exempelvis ger vitterkon alltid 
mjölk, men aldrig mer än vad som behövs i hushållet. Se Bengt af Klintberg, Svenska folksägner, Stockholm: 
Norstedts, 1986 [1972], s. 28.   
93 af Klintberg, s.11f. 
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för att den specifika berättelsen inte ska reduceras till att endast stå för något alltför urvattnat 

och generellt.94 

   

Genom att använda sig av en ”dialog” mellan olika gestaltade världar inom verket, skapar 

Sara Lidman en särskild innebördssfär i Bachtins bemärkelse av begreppet. Innebörden tolkas 

dels utifrån kronotopens tids-rumsliga förutsättningar, dels utifrån den dialog som utgörs av 

författarens relation till skilda litterära eller kulturella fenomen – i det här fallet sägnen - som 

också inbegriper ett värderingsmoment.95 Lidman förankrar berättelsens innebörd i den lokala 

platsen dels med hjälp av dialekten (själva ”mediet”), dels med hjälp av ord som anknyter till 

livet på Ön (ord som ”lien” och ”åkerren”) och helheten av aspekterna skapar en särskild 

innebördssfär. Att Lidman därtill flätar in sagans episka tretal i gestaltningen av dagens 

händelser förstärker kopplingen mellan Överhetens besök och Annas berättelse. I kapitlet 

nämns upprepade gånger den ”treeniga Överheten”. De tre statstjänstemännen besöker först 

Frans och Frida, sedan Skrattarsfamiljen och slutligen Nordmarks. Förutom att det kan 

associeras till sagoformens tretal associerar ”treenigheten” dessutom till kristendomens bruk 

av ordet.96 Det medför att avsnittet också kan sägas belysa maktförhållandet mellan de kristna 

överordnade och de hedniska underordnade. Intressant är också att Lidman låter den statliga 

och kyrkliga Överhetens treenighet senare ställas mot ett kontrasterande tretal, i 

beskrivningen av den hedniska Annas ”godhet”. När grannarna samma kväll lyssnar till 

hennes kusliga berättelser, fruktas och äras hon: ”Anna var fasanfullt svart men hon hade en 

god stämma och gott salt kaffe och hade gjort en god gärning under dagen – de gästande 

öarena erinrade sig detta ideligen och tänkte: vi är ju ändå många, så tur att vi är många. De 

ryste och trivdes vid fasans rand.” (s. 108, min kursivering) Kombinationen av å ena sidan 

sagoformen, å andra sidan tidpunkten för berättandet (i skymningen mellan dag och natt) och 

platsen för scenen (i ”Trollans” stuga), ger en bild av hur öborna tycks befinna sig på gränsen 

mellan olika tankevärldar och kunskapssystem. I det gränslandet frammanar Lidman en 

innebördssfär som inbegriper mötet mellan tre parallella kronotopstämmor; Överhetens, 

öbornas och sägnens. 97 

 

                                                 
94 Chakrabarty, s. 107. 
95 Bachtin, s. 164f. 
96 Treenigheten enligt kristendomen: Fadern, Sonen och Den Helige Ande.  
97 Jfr Birgitta Holms resonemang om den tvåstämmiga kronotopen, bestående av Överhetens och Öns olika 
tidrum. Holm, s. 133 
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Att öborna ”ryste” och ”trivdes” på samma gång, speglar emellertid deras kluvenhet inför 

Anna och den osynliga vittervärlden. Anna avslutar berättelsen om moderns besök i 

underjorden med att denna fått med sig ett par stickor, och att dessa förvandlats till fina 

silverskedar när hon väl var hemma igen. Skedarna är nu i Annas ägo och öarna trängs för att 

se dem. Den förtrollande stämningen bryts så småningom av Stinas skepsis: 

 

- Å hedenna vill du att vi ska tro, sa Stina, hon hade ett tunt skikt av spotskhet över en djup 
räddhåga. 
Då sa Anna med ryggen vänd emot henne. 
- Visst inte då! Jag bara dikta ihop en ravelbit för att eggas med dej. 
Stina bullrade lättad ”he var väl he ja försto”. Men Nordmarkarna hade fattat kärlek till 
vittra och sa åt Stina att inte lägga sej i det där. 
   Claudette såg att Anna hade talat sanning och förnekat sig bara därför att hon höll sig för 
god för att gräla med Stina. (s. 109) 

 

Medan Stina uttrycker tvivel vill Nordmarkarna förbli i Annas värld och Claudette tycks 

betrakta denna kluvenhet med ett slags utifrånperspektiv, van som hon är vid Annas 

berättelser. Det framgår att flickan uppfattar Annas egentliga ståndpunkt: att alla osynliga 

väsen som finns runt omkring oss existerar oavsett om vi tror på dem eller inte. Om det 

övernaturligas utrymme i det “moderna” samhället skriver Chakrabarty: “The supernatural 

can inhabit the world in these other modes of worlding, and not always as a problem or result 

of conscious beliefs or ideas.”98. På annat håll sammanfattar han det på följande vis: 

 

 […] the gods and other agents inhabiting practices of so-called “superstition” have never 
died anywhere, but are existentially coeval with the human. Assumption – the question of 
being human involves the question of being with gods and spirits. 99 
  

Det är genom att uppfatta tiden som rationell och linjär som andeväsen och andra 

övernaturliga fenomen förefaller dolda. Först när vi ifrågasätter den så kallade rationella 

tidsuppfattningen kan vi varsebli vilken roll de har spelat och fortfarande spelar i människors 

liv i olika kulturer. Chakrabarty kallar liknande subalterna kunskaper om det förflutna för 

tidsknutar, vilka i praktiken kullkastar den västerländska modernitetens föreställning om en 

rak och rationell tid. En linjär verklighetsuppfattning ger inte utrymme för annat än rationella 

slutsatser som har utgjort länkar i en rak utvecklingskedja. En verklighets- och tidsuppfattning 

som istället ger utrymme för roterande rörelser, ”tidsknutar” och ”korsningar” inkluderar 

                                                 
98 Chakrabarty, s. 111.  
99 Ibid. s. 12. 
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synen på flera samtidiga utvecklingsförlopp i en ständigt pågående dialog.100 Människans 

kunskap om vem hon är grundar sig i berättelser och myter om det förflutna och att dessa 

speglar vissa mänskliga värden. De kan inte avfärdas som falska eftersom de ingår i ett 

moraliskt värdesystem som man i den kulturen förväntas att respektera och dra lärdom av. 

Genom att låta Anna berätta om vittersägnerna belyser Sara Lidman det berikande med 

sådana kulturella inslag och avfärdar dem inte som endast tillhörande det förflutna. Istället 

utgör dessa inslag en meningsskapande del av öbornas verklighet, förankrade i deras plats och 

i deras nu.  

3.2.5. Språket som skiljelinje 

Sara Lidman belyser även platsens betydelse när det gäller människornas språk. Överhetens 

normbärande rikssvenska varvas med Öns bondska. I romanen låter hon Skrattars Elof 

precisera sambandet mellan språk, ordval och status i en kommentar om broderns 

middagsintag: ”Folk dem äta, kungen han spisar, å en torparskit som du han slafsar i sej 

maten! He var he som var skillnan!” (s. 38.)  

 

Annelie Bränström-Öhman är en av senare tids forskare som diskuterar dialektens betydelse i 

Lidmans romaner. Hon understryker den estetiska och den politiska aspekten i Lidmans stil 

och framhåller även berättarperspektivets betydelse: 

 

Om man överbetonar det dialektala riskerar det att skymma sikten för det politiska 
engagemang som genomsyrar romanerna i lika hög grad som debattskrifterna […]. Av 
samma skäl kan det vara missvisande att entydigt etikettera Lidman som 
”västerbottensförfattare”, om man inte också en stund reflekterar kring räckvidden av den 
subversiva ansatsen i den systematiska underminering av den traditionella synen på 
styrkeförhållandet mellan centrum och periferi, mellan stad och provins, som ryms i valet 
av berättarperspektiv.101 

 

I det Bränström-Öhman kallar kallar ”det lidmanska idiomet” förenar Lidman en medveten 

estetik och samhällskritik. Lidmans stil är ”dissident”, såtillvida att den främst är en 

berättarstrategi som möjliggör för de marginaliserade att själva ”tala tillbaka”.102 Genom att 

använda dialekt kan Lidman tänja sina konstnärliga gränser och samtidigt ta moralisk 

ställning för den grupp människor som talar den. I samband med debuten uttryckte hon själv 

                                                 
100 Ibid. s. 106, ”tidsknutar” är min direkta översättning av Chakrabartys ”time knots”. Om tiden som en 
komplicerad roterande kropp, se även Bachtin, s. 261. 
101 Bränström-Öhman, s. 22.  
102Ibid. s. 23, Detta går också i linje med Birgitta Holms diskussion om Sara Lidmans sammansatta författarroll 
som språkrör och språkkonstnär, Holm, s. 10. 
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tydligt att användandet av dialekt ”är en hävdelse- och hämndeakt – Skelletbondskan duger 

visst att skriva en roman på!”103  

 

Ett av de mest intressanta ”språkliga” mötena i Hjortronlandet är det som beskrivits tidigare 

mellan den treeniga Överheten och Nordmarks. Överheten känner redan till att familjen 

saknar kreatur och väljer därför att hänvisa till just den punkten när de motiverar vräkningen: 

 

- För ni har ingen ko, sporde En. 
Då fräste Nordmark: 
- Vi hava ju ingenting att säga till om. Herrarn kan ju gå å kox själven däri fuse. 
   Herrarna blev vreda men gick – det luktade så unket och hungrigt i detta kök att de gärna 
ville komma ut och få frisk luft. (s. 100)104 

   

Den korta ordväxlingen mellan statstjänstemannen och Nordmark återger en kontrast både 

vad gäller både språk och status. De representerar olika kronotoper, men emellertid 

framkommer senare att en av besökarna måste ha haft sydsvenskt uttal. När öborna samma 

kväll skrattar åt det som hänt återger de ordagrant statstjänstemännens formuleringar och 

”vände och vred på varenda stavelse de sagt. Roligast tyckte de att det var att härma mannen 

som skorrade.”(s. 104) Fastän Nordmarks dialekt under själva mötet med Överheten ges lägre 

status än rikssvenskan, vänder Lidman skrattspegeln i motsatt riktning när hon skildrar 

öbornas samkväm senare på kvällen.105   

 

För att belysa maktförhållandet mellan Överheten och Nordmarks från ytterligare en 

synvinkel, använder Lidman ett annat stilistiskt berättargrepp i det intilliggande avsnittet. Det 

infaller mellan kapitlet om Överhetens besök och det om Annas sagoberättande och inleds 

med överskriften ”Protokoll fört över skuggan av rättegången mellan Överheten, nedan kallad 

De ansvarskännande (Da) och Nordmarkarna, nedan kallade De odugliga (Do).” Från att ha 

återgivit kontrasten i dialogen på bondska respektive rikssvenska, fryser Lidman bilden och 

lyfter ut en dialog som ikläds en helt annan och mer homogen språkdräkt: replikskiftet mellan 

Da och Do sker på en formell riksvenska med ett poetiskt anslag. Med hjälp att ett slags 

”fiktion i fiktionen” skapar Lidman en hypotetisk plats som möjliggör en alternativ dialog 

mellan de båda parterna. Där låter hon dem på språkligt lika villkor föra en diskussion om 

makt och rättvisa. Trots de jämbördiga språkliga förutsättningarna framgår ändå tydligt att 

                                                 
103 Holm, s. 100. 
104 Fri översättning: ”Herrarna kan ju gå själva och titta i ladugården.”  
105 Dessutom: Lidman visar med skorrandet som exempel att individuella variationer förekommer även bland de 
rikssvensktalande normbärarna i ”enigheten”. Inte heller de utgör en homogen grupp. 
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andra ojämlika maktförhållanden råder dem emellan som utgörs av de olika samhällssystem 

de representerar. Da är norm och Do är avvikare, vars existensberättigande diskuteras i den 

dialogiska dragkampen:    

   
 Da: Ni borde fråga varför ni alls är födda. 
 Do: Det gör vi ju också. Gör ni? 
 Da: Vi är ju de självklara, hur skulle vi kunna ta oss tid till sånt. 
 […] 
 Da: Ni är en black om foten på framåtskridandet… 
 Do: … att det icke råkar i sken. 
 Da: Vi vill bygga ett konserthus. 
 Do: Ge oss ett dragspel. 
 Da: Vi vill inrätta en docentur i dialektforskning. 
 Do: Ge oss ting att nämna. 
 Da: Vi måste anslå medel till fortsatt forskning i tbc. 
 Do: Mura oss en kakelugn. 
 Da: Ni är kulturens värsta fiender. 
 Do: Vad är kultur? 
 Da: Dikning såväl som diktning – allt sådant som lämnar bestående resultat. 

Do: Men hur skulle kulturens män veta att de är stora om inga små funnes till  
jämförelse? Var skulle de egentliga spotta sitt medfödda förakt om inte på oss?  
Var skulle de barmhärtiga göra av sin ömkan om icke vi vore? För vem skall edra resultat bestå? 
(s. 101f)  

 

Dialogen sträcker sig över drygt två sidor och utgör en effektfull stilkontrast till de omgivande 

kapitlen. Här uttrycker Lidman en maktkritik inte bara genom vad som sägs utan också hur 

det förmedlas. Hennes experimenterande med stil och genre gör att dialogen tydligare än i de 

intilliggande avsnitten väcker frågor som berör maktdiskursen i vidare bemärkelse: Vem har 

makt över språket, vem har tolkningsföreträde och varför? 

 

Lidman sätter dessutom fingret på ett dilemma som författaren står inför trots sina goda 

intentioner: Vad bryr sig egentligen ”dikaren” om ”diktaren”? Varför skulle han ägna tid åt att 

fundera över kulturens och konstens kraft när dygnets vakna timmar fylls av en ständig kamp 

för överlevnad? Och följdfrågan blir: Kan diktaren, och därmed Lidman själv, verkligen fylla 

en funktion som språkrör för dem vars erfarenheter hon inte fullt ut har delat? Elleke Boehmer 

ställer samma fråga gällande de intellektuellas roll som språkrör i minoritetskulturer. Med en 

hänvisning till Frantz Fanon frågar hon sig vad de miljoner fattiga i världen, ”jordens 

fördömda”, har för egentlig nytta av så kallad postkolonial forskning. De som inte har tillgång 

till rent vatten, mat och egen mark och kanske inte heller är läs- och skrivkunniga, klagar inte 

på bristande tillgång på postkoloniala texter. Men Boehmer hävdar vidare att det är just därför 

att deras fattigdom är verklig som sådan forskning har en viktig roll att spela. Drivkraften 

måste vara att kasta offentligt ljus på orättvisorna mellan vi och dom och fortsätta 
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maktkritiken inom kulturens olika fält “militantly, as well as subtly, putting into play that 

invitation of the text to think as other.”106  

 

Ett annat berättargrepp som kan bidra till att minska avståndet till De Andra är att anknyta till 

sagostilens allmänmänskliga undertoner. Lidman använder sig av det även i avsnittet om Da 

och Do. Här lyfts ”rättegången” till en overklig, abstrakt nivå utanför specifika tids- och 

rumsbestämningar och läsaren vet att dialogen aldrig egentligen äger rum inom ramarna för 

huvudberättelsen. Enligt Birgitta Holm har Lidman själv uppgett att sagoliknande inslag fyller 

en viktig berättarteknisk funktion i och med att de skapar ett avbrott i ”den episka lunken”. 

Men Holm framhåller även att sådana inslag alltid hör tätt samman med huvudhistorien.107 Så 

är fallet också här. Avsnittet belyser visserligen huvudhistorien om Överheten och Nordmarks 

men nu utifrån en ny vinkel. Här använder författaren de likvärdiga förkortningarna Da och 

Do och utjämnar sålunda den maktordning som de utskrivna orden ”De ansvarskännande” och 

”De odugliga” annars skulle ha tillskrivit parterna.  

 

Att det dessutom förekommer en stilblandning av högt och lågt inom en och samma replik 

tillför dialogen ett mått av ironi. Körernas välformulerade fraser inleds på varje rad med de 

närmast infantila Da och Do, som med sin återkommande rytm och allitteration för tankarna 

till barnkammarramsor. Högt och lågt förmedlas sålunda av bådas röster, samtidigt som 

maktförhållandet dem emellan är tydligt. Dialogen blir till en växlande körsång mellan två 

kollektiv i ett samhälle där den ena gruppen eftersträvar att den andra ska assimileras och 

upphöra att existera i sin befintliga form. Deras skilda livsvillkor visar sig i vad de vill att 

samhället ska prioritera. När Da-kören vill bygga ett konserthus och satsa på tbc-forskning 

nöjer sig Do-kören med att begära ett dragspel och en murad kakelugn. Det abstrakt visionära 

och finkulturella ställs alltså mot det konkret vardagliga och folkliga. Lidman belyser 

därigenom en kontrast mellan de båda kronotopstämmorna; mellan kulturens ”diktare” och 

kulturens ”dikare”. Denna gestaltning av mötet mellan vi och dom exemplifierar hur det 

estetiska och politiska åter igen sammanflätas hos Lidman, men denna gång med andra 

stilistiska hjälpmedel än dialekten. I stället överskrider hon gränser för stil och genre i syfte 

att ifrågasätta de traditionella maktpositionerna. 

 

                                                 
106 Boehmer, s. 259. 
107 Holm, s. 264, se även Bränström-Öhman s. 120.  
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Ett annat intressant språkligt möte mellan de båda kulturernas representanter sker mellan 

byskollärarinnan Vera Lidgren och Skrattars Stina. Utfallet av den dialogen är ett helt annat, 

men även här är det fråga om ett rättvisefall mellan normbärare och avvikare. Efter att 

Skrattars Viran och bypojken Albertson en dag hamnat i slagsmål slår lärarinnan den sturska 

flickan så illa att denna får näsblod, alltmedan Albertssönerna ”fånflinar”.(s. 86f) Senare 

samma eftermiddag beger sig Stina till Vera Lidgren för att skipa rättvisa. I lärarinnans ögon 

är Stina en ”urskogsmänniska” och ser ut som ”en väldig hona” när hon kliver över tröskeln. 

(s. 88f) När Stina förklarat sitt ärende tar hon fram en vidja.  

 

Hon började slå lärarinnan som flaxade runt som en skrämd höna. Slutligen blev hon 
stående i en vrå med ryggen mot Stina och ansiktet dolt i armarna. Hennes från början 
förnäma: men-vad-tar-ni-er-till-människa-är-ni-inte-riktigt-klok… jag-ska-anmäla-
…polisen dalade ned till barnsliga skrik och aj-aj-sluta aj…(s.89) 

 

Under själva prygeln talar Stina till henne på bondska. Dels återger hon hur maken reagerade 

när han såg Virans blåslagna ansikte, dels riktar sig Stina till lärarinnan i det direkta nuet så 

att läsaren får klart för sig vad som händer där och då, i skeendet på stället: 

  

n’Jani vart arg ska du vetta då han fick höör vad du hadd gjort ve dotra vår å sa nu gå jag 
till länsman. Men jag sa att jag gillar inte nå vidare sånt där bakdanteri, det här ska jag reda 
opp derekt. Bra, bra, håll för öga lärinn, jag slår hellre på arschle än kring skalln. Å frå å 
med idag jer du god å håll näven din från onga min. Va? Lova du he? (s. 90)  
 

De fysiska kontrasterna mellan den hukande lärarinnan och hennes storvuxna vedersakare är 

lika tydliga som de språkliga. Katederpersonens högstatussvenska i det första utdraget väger 

inte tungt mot Stinas dialektala ordflöde, och maktförhållandet är det omvända mot det 

traditionella. Det ”låga”, konkreta och kroppsliga dominerar över det ”höga” ”civiliserade”, 

och i takt med att vidjan viner gör Vera Lidgren en språklig reträtt. Från att ha åberopat det 

moderna rättssystemets polisväsende blir hon istället tvungen att underkasta sig 

kronotorparens rättvisenormer och faller in i ett språkbruk som är förbundet med just det 

kroppsliga och konkreta; i ”barnsliga skrik och aj-aj-sluta aj…”. Lika djurisk och ociviliserad 

som hon betraktar Stina, lika ”låg” och ”djurisk” beskrivs hon själv när hon av författaren 

likställs med en förskräckt flaxande höna. Intressant är emellertid att Lidmans många (makt-

)neutrala paralleller till djur och natur i romanen överlag gör att definitionen av ”det djuriska” 

som något ”lågt” inte kan ses som en sanning i sig utan som en tolkning gjord utifrån den 

västerländska modernitetens normsystem - det värdesystem som präglar romanens Vera 

Lidgren. Stinas normsystem däremot präglas av de värden som platsen Ön representerar. För 
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henne lever människa, djur och natur i symbios var dag i det konkreta nuet. Stinas närvaro i 

nuet avspeglas inte minst när hon senare lämnar lärarinnan ”med en helt nöjd min, det fanns 

inte skymten av hat eller hån i den”. För Stina är saken avklarad. Hon är nu kvitt med Vera 

Lidgren och någon långsinthet, som omfattar en mer abstrakt tidsräcka i riktning mot 

framtiden, tycks inte ligga för henne. Vera Lidgrens tidssyn är en annan. Den kränkning hon 

utsätts för i både språk och handling späder ytterligare på bitterheten av att leva på en plats 

och i en tid avskild från det stadslivets tidrum som hon så hett eftertraktar.  

3.2.6. Förhållandet till djur och natur 

Platsen spelar roll för vilket förhållningssätt människorna har till djuren och naturen omkring 

dem. I Ecksträsk har träden fällts till förmån för öppna åkrar och marken tämjts till att tjäna 

människans intressen. Människorna där har i högre grad lagt naturen under sig. De är bönder 

som äger sin mark. För dem på Ön genererar arbetet på myren inte pengar till köp av mark, 

utan i bästa fall till avbetalningar. Deras liv nära djur och natur är av ett annat slag.  

 

Farmor Anna är den av öborna som är mest tillfreds med livet på platsen. ”Anna hon var för 

sig, hon hade alla om hon ville och tycktes inte behöva någon. Hon var allena men sams i 

sig.” (s. 112f) Till skillnad från övriga ”öare” har hon arvegods med till Ön. Vävstol, 

spinnrock och fållbänk är visserligen slitna men ändå ”segerrika mot barackluktens attacker.” 

Och inte minst har Anna minnen, ”en gammal bys samlade minnen hade hon med sig […] i 

kampen mot det vilda” (s. 24) Anna har ett fäste som utgörs av kunskaper från det förflutna 

som fungerar som motkraft till att slukas helt av antingen ”det vilda” bortom Ön eller av den 

”civiliserade” moderniteten hitom.  

 

I Öns tidrum, som konstituerar Annas världssyn, ingår den speciella närheten till djur och 

natur. Det förhållningssättet har likheter med vad som kännetecknar Bachtins idyllkronotop 

men kan också läsas som en kritik mot den antropocentrism som ingår i den västerländska 

moderniteten. Det synsättet rättfärdigar människan att prioritera sina egna intressen på 

bekostnad av andra levande varelser och arter på jorden. Det har i takt med modernitetens 

utveckling kommit att bli ett naturaliserat förhållningssätt och även etiskt accepterat som 

norm. Feministen och ekofilosofen Val Plumwood hävdar att ett sådant betraktelsesätt är 

präglat av koloniala maktstrukturer. Även här är det dikotomin vi och dom som utgör den 
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förenklade tolkningsgrunden för vilka maktförhållanden som ska råda.108 Plumwoods kritik av 

antropocentrism kan igenkännas i Sara Lidmans gestaltning av djurvännen Anna. Farmor 

Anna tillskriver visserligen människan en viktig roll som subjekt men hon ger henne inte ett 

allenarådande tolkningsföreträde. Mellan människa och natur förespråkas ett slags ”dialog” 

där människan i vissa avseenden måste vara ödmjuk och underkasta sig naturens eller djurens 

behov.  

 
Farmor Annas varma och samtidigt osentimentala hållning till djuren förundrar den tolvåriga 

Claudette. När de sitter i lagårdsporten och klipper fåren en vårdag varseblir Claudette 

farmoderns vördnad för dem men också hennes makt över desamma. Hon missbrukar inte den 

makten, men att ibland behöva döda några av djuren är för Anna inte främmande. Den 

självklarhet med vilken Anna behandlar dem är inte lika självklar för flickan. 

 
  Det var synd om djuren därför att de stod instängda och fick en fasansfull hädanfärd på 
slaktbänken. Det var synd om dem därför att de inte kunde tala och inte läsa och måste 
känna sig ensamma och stundligen sörja över att inte vara människor. Att alls vara född till 
djur måste kännas som en ohygglig orättvisa – till den lades sedan människornas nedlåtande 
sätt. 
  Claudette hade aldrig slagit ett djur, men hon kände kornas och fårens undrande 
förebrående blickar - varför går du på två ben och har övergivit oss? Varför går du på två 
ben, äter med sked och skrattar?[…] 
   Claudette satt rysande i skymningen.[…] 
 [Farmor] hade verkligen djurtycke. Det fanns ett samförstånd mellan Anna och djuren. 
Inga kräk förebrådde Anna hennes människoskap. (s. 160f)  

 
För Claudette ter sig maktförhållandet mellan människa och djur svindlande ojämlikt och hon 

solidariserar med de underordnade djuren. Samtidigt är hennes perspektiv begränsat såtillvida 

att hon ser de ”moderna” mänskliga färdigheterna, att kunna tala och läsa, som ideal värda att 

eftertrakta. Hon utgår från att människans färdigheter är norm. För Anna är betraktelsesättet 

ett annat. Hon ser skillnaderna mellan människa och djur som horisontella i förhållande till 

varandra, utan samma förövare-offer-status, och beklagar därför inte djurens belägenhet mer 

än människans.  

 
Hennes respektfulla hållning till djuren avspeglas också i hennes ordval. Ett exempel är när de 

goda vännerna och kusinerna Karin och Anna tar avsked i samband med att potatissättningen i 

byn är avklarad. Efter att ha tvekat lite ställer den fromma Karin, själv gift med bonden 

Petrus, frågan som hon länge undrat över och som rör Annas val av livskamrat.  

                                                 
108 Graham Huggan och Helen Tiffin, Postcolonial ecocriticism. Literature, animals, environment. London; New 
York: Routledge, 2010, s. 3f. De refererar här till Val Plumwoods artikel “Decolonizing relationships with 
nature” hämtad ur William H. Adams och Martin Mulligans (eds.) Decolonizing nature: strategies for 
conservation in a post-colonial era, London: s. 51-78. 
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- Anna, hur kunde du gifta dej med denne – denne horbock! Det övergår mitt förstånd.  
Det blev alldeles tyst på vägen, gummorna blev vita och röda och andades ojämna pustar. 
Om länge svarade Anna: 
- Allt kan inte rymmas i ditt förstånd heller, du goda tacka.  
Sen teg de åter länge. 
Claudette hade våndats med i frågan. Men hon blev nöjd med svaret, det var ett listigt och 
rätt svar som återställde Anna till världens bästa i hennes ögon. (s. 58) 

 
Karins känsliga fråga har Anna ett godtagbart svar på, och de beslutar att ”inte vidare tala om 

det oförståeliga.”(s. 58) Det är uppenbart att de två kvinnorna representerar olika platser och 

livssyn. För det första förhåller de sig olika till livets ”oförståeliga” då den kristna Karins 

avskedsord ”Gud välsigne hemresan”(s. 58) inte rimmar med Annas hedniska livsåskådning. 

För det andra, och kanske som en följd av det första, förhåller de sig olika till användningen 

av djurmetaforer för att beskriva människan. Medan Karin använder ”bock” i pejorativ 

bemärkelse ges ordet ”tacka” i Annas mun en positiv klang i det svar som i sin helhet är ett 

tillrättavisande. Mot bakgrund av Annas förhållande till fåren därhemma, är tackan för henne 

detsamma som en respekterad vän. Det skiljer sig från ”modernitetens” världssyn som 

placerar människa och djur i hierarkiskt motsatta positioner. Enligt det synsättet har ”tacka” 

samma nedsättande innebörd som andra ord för hondjur såsom ”ko” och ”sugga”. I 

skildringen av öborna görs liknelser mellan människor och djur utan dylik rangordning. Bland 

annat liknas vid ett annat tillfälle Stina vid en ömsint sugga som ”kramade grymtande de 

kultingar som slöt sig till henne” (s.140) 

 
Annas speciella närhet till djuren framkommer inte minst i det sista mötet mellan henne och 

Claudette. När flickan kommer hem från skolavslutningen ropar Anna henne till sig.  

 
Den gamla satt på marken bakom sin stuga och gjorde ingenting, bara pratade med ripan. 
Det hade kommit en vit ripa från skogen för några dar sedan, hon följde Anna som en tam 
höna. (s. 183) 

 
 
 Anna och Claudette har därefter ett förtroligt samtal om viktiga livsfrågor, vilket efter en 
stund avbryts av att den vita ripan oroligt börjar trippa framför Anna. 
 

 - Du skulle ha ömsat färg du så här års, ripa lilla. I den spökdräkten bli du int gammal. Hon 
reste sig.  
- Skull väl ha haft mej nalta myrjord innan he bli försent, sa hon likgiltigt och började gå 
mot skogen. Claudette kom efter. 

 - Får jag följa. 
- Gå in och hjälp a’Frida iställe. Hon hukade iväg, utan att se åt sidan och Claudette blev 
stående att se efter henne. Nyss hade hon varit nära och mänsklig som ingen, och nu – så 
fort hon vände ryggen till blev hon skrämmande. Ripan dansade framför henne. Den var 
mycket vit. (s. 187f) 
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I utdragen ovan återspeglas inte bara Annas förhållande till ripan och den lokala platsen utan 

också Annas förhållande till Claudette, vars bild av farmodern rymmer både fruktan och 

vördnad. Vördnaden beror inte minst på hennes respektfulla sätt att bemöta både människor 

och djur. Det faktum att Anna ”pratar med” ripan och inte bara pratar till den, vittnar om att 

hon värdesätter en lyhörd dialog framför sin egen monolog. Författarens val av preposition 

framhåller den viktiga betydelsenyansen. Att närvaron av den vita ripan har en vidare 

symbolisk innebörd anar man då Anna senare hittas död på myren. När Sara Lidman gestaltar 

hur Anna ledsagas i övergången till ett annat tillstånd av skogsripan tilldelas ripan samma 

symbolik som den duvan traditionellt brukar förknippas med. I många kulturer står duvan för 

segern över döden, livsanden, kärlek och pånyttfödelse såväl som den stora modern, 

himmelsdrottningen.109 Alla dessa aspekter harmonierar med romanens modersgestalt Anna, 

hennes förankring i platsen och hennes kunskapers räckvidd, bortom gränser för många 

andras förstånd.  

 

I den kristna västerländska kulturen symboliserar den vita duvan framför allt Den Helige 

Ande, en del av Treenigheten.110 Med tanke på att Treenigheten tidigare i romanen 

representerat Överhetens maktfullkomlighet, kastas ett särskilt symboliskt ljus över den vita 

ripan. Genom att ersätta den dominanta kulturens symbol, den vita duvan, med en närliggande 

symbol som härrör från den lokala platsen, den vita ripan, förenar Lidman det universella 

värdesystemet med det lokala. Det skapar nya innebörder i texten. Hon kan sägas tillämpa 

subversiv imitation när hon förskjuter den ursprungliga symbolen för död och 

återuppståndelse så att den istället blir förenlig med den underordnade, hedniska kulturen på 

Ön. Styrkan i denna maktkritik ligger just i kamouflaget och i de subtila undertonerna.111 Att 

det är Anna som inför sin död får sällskap av den vita ripan är inte en slump. En parallell kan 

dras till Bibelns beskrivning av Kristi himmelsfärd och hur de troende senare uppfylls av Den 

Helige Ande.112 Av öborna betraktas Anna nästan som en halvgud vilken likt Jesus mycket 

väl skulle kunna återuppstå igen: ”Torparna ordnade med begravning men det skedde som på 

låts, som när barnen lekte med vedträn. Hemligen trodde de länge att Anna levde och skulle 

visa sig endera dagen.”(s. 199) 

 

                                                 
109 J. C. Cooper, Symboler. En uppslagsbok, Stockholm: Forum, 1995, [1978], s. 37f. 
110 Ibid. 
111 Boehmer, 163ff. 
112 Se Bibeln, Apostlagärningarna, kap1:1-26. Se även Joh.20:22, Matt.28:19 om den uppståndne Jesus som 
uppmanar lärjungarna att ta emot den helige ande.  
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Till skillnad från den ”universella” duvans hemvist, himmelen, hör romanens ripa hemma i de 

västerbottniska fjäll- och skogstrakterna. Det är också dit till skogsmyren som Anna styr sina 

sista steg. Claudette räds hennes inneboende kontraster där hon går, häxlik med ryggen till, 

bredvid den mycket vita ripan. Detta samtidiga upphöjande och nedsänkande av hennes 

karaktär återkommer i beskrivningen av hur hon hittas död, och exemplifierar det antitetiska 

stildrag som Birgitta Holm anser kännetecknande för Hjortronlandet.113 Lidman beskriver hur 

Anna hittas med ansiktet ned mot marken knappt hundra meter från stugan. (s. 199) I sällskap 

med den himmelskt vita ripan och med ansiktet ned mot myrjorden dör hon lika trygg som 

hon har levat, i symbios med platsens natur. Sorgen efter Anna beskrivs också den med 

sammanblandning av lågt och högt, av konkret och abstrakt: För öborna var sorgen nämligen 

”som en hunger i minnet”.(s. 199)  

 

Annas öde skulle även kunna tolkas allegoriskt. Den kultur, och kronotop, som hon 

representerar går slutgiltigt mot sin undergång i och med hennes död. Tomrummet hon 

efterlämnar kommer för öborna att successivt att fyllas med inslag från den nya ”civiliserade” 

moderniteten, förmedlade av såväl kyrka som stat. Den förändringen kommer efter Annas död 

att påskyndas då inte längre kunskaperna om det förflutna kan bereda något motstånd. Det är 

en assimileringssprocess som, ifall den är alltför kompromisslös, kan liknas vid det 

Koukkanen benämner epistemiskt våld. Det innebär att en dominant kultur överför sitt 

värdesystem till att gälla som norm för minoritetskulturen med konsekvensen att den 

underordnade kulturens värden reduceras till att betraktas, även av de egna, som något 

omodernt förgånget.114  

 

Konflikten mellan Öns och Överhetens olika värdesystem inrymmer en ambivalens. 

”Modernitetsprocessen” sker både på gott och ont, och det är dessa motstridiga rörelser som 

återspeglas i beskrivningen av Anna och Ön. I samma grad skildras hjortronmyren med hjälp 

antitetiska stildrag. Å ena sidan är den illaluktande och sank, och för varje steg ”lika 

styvbarnsaktigt klängande”. (s. 201) Snåtterblommorna fryser oftast i förtid, sviker sina löften 

och myren är till och med dödsbringande med sina frestande myrhål. Å andra sidan visar 

storslöjet på sådan livskraft när det väl gäller att öborna då frågar sig om dess heliga kraft 

egentligen kommer av rent guld som återspeglas djupt nerifrån marken: 

    

                                                 
113 Holm, s. 144. 
114 Kuokkanen, s. 26f. 
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- Säg om he finns guld nån kilometer ner?!”  
- Så att den här glansen bara skulle vara som nå slags återsken?! Eller va man ska kalla ne. 
- Ja tänk! han kan fara tro på vassomhelst en snåttersommar som i år. 
- Å ha du hört att söderut där dem hava allting å vräka sig i äpplen å vete å rosblommer – 

där hava dem int snåttra! 
- Hej er tjänligt åt dem! (s. 203) 

 

Platsens unika naturrikedom är förunnad dem som lever där. Just de sällsynta hjortronåren 

verkar öborna nästan förhäva sig i ett självbelåtet vi i kontrast till dom söderöver. De annars 

privilegierade sörlänningarna må ha andra fördelar, men inte skogens guld. 

 

Precis som hjortronmyren har sin dubbelhet av ett växelvis upphöjande och nedsänkande, har 

Skrattars Märit sin. Hon har läshuvud, betraktas allmänt som traktens geni men är inte 

intresserad av fortsatt bildning, lärarinnans övertalningsförsök till trots. Märit har moderna 

kunskaper som till och med Vera Lidgren avundas henne, men lika väl som hon är skolans 

”geni” lika väl är hon platsens ”genius” och skyddsande.115 Efter avslutad skolgång nöjer sig 

Märit med att arbeta som piga i grannbyn Yrbäck. I valet mellan Öns och Överhetens olika 

värdesystem väljer Märit Öns, men tämligen oreflekterat. På Vera Lidgrens fråga om hon inte 

längtar någon gång svarar hon:  

 

- Man ha väl annat att tänka på… Jag vet inte när det skulle vara… Det är klart att om 
måndassmorronen så längtar man till lördaskvälln å när man är nedersti potatisbänken så 
vill man ju vara översti. Men hittills har det blivit lördag varenda vecka och jag har gräftat 
mig upp för varenda potatisbänk jag har börjat med så varför… (s. 208) 

 

Öns tidrum som präglar Märit är konstituterat av sysslor knutna till platsen och dess 

människor. Hennes tidsuppfattning styrs av arbetet i potatislandet och av ungdomsdansen på 

lördagarna. Märits syn på tid är inte densamma som för lärarinnan. När denna ser tiden som 

något som rinner ifrån en, ser Märit tiden snarare som något som oavsett vad som händer 

alltid finns där, att den kommer till en i en cyklisk rörelse. De ständigt återkommande 

lördagskvällarna tyder på det. Hennes godhet som bottnar i en kärlek till sig själv och sina 

medmänniskor, gör att hon upphöjs som en platsens gudinna. I motsats till ungdomarna 

omkring sig ”hade [hon] allt och behövde dem inte, bjöd inte ut sig med miner om dyrhet”(s. 

206). I stället ger hon självmant av sig på sitt porlande självklara sätt vilket gör att pojkarna 

som delar hennes säng känner sig speciella och älskade. Med undantag av korta glimtar av 

mörker i hennes blick, kan man inte spåra ”någon inre osämja hos henne.”(s. 209) Hon är i 

likhet med Anna en personifikation av platsen, men till skillnad från Anna saknar hon minnen 

                                                 
115 Jfr Birgitta Holms analys, Holm s. 145.  
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och kunskap om det förflutna som kan försvara henne mot ” det vildas” ohämmade gräns eller 

mot ”det civiliserades” fördömanden.116 Lidman skriver att ”[i]ngenting stannade som fråga i 

henne, hon hade inte ro att undra över något.”(s. 215) Detta gör att hon flyter omkring i det 

konkreta nuet utan något som helst ankare. Och från detta tyngdlösa tillstånd nedsjunker så 

Märit till botten. Hon anses snart fördärvlig i bykvinnornas ögon och blir bortdriven efter en, 

som Lidman skriver, ”underförstådd rättegång”. 

 

Märit vik hädan med dina tänders vita lågor! Drag åstad till de portar där skökorna sitta. 
Men jag vill inte sitta i portar. Jag vill räfsa och mjölka och väva. 
Vi haver du förfört våra ynglingar och jungfrur? 
Jag tog hans glädje och ledde den till min glädje och vi blev saliga båda. 
Den som icke med längtan tjänar har icke rätt till salighet. 
Saligheten kom till oss, ändå, för ingenting. 
Du tog den, du stal den, du syndade! 
Vi älskade. 
Åter smädar du, tar höga ord i din låga mun.  
Vem har rätt till älskogsord? 
Den som av längtan sömmat en helighets kåpa kring kärleken. 
Kärlek är finast som naken. 
…otålig och trolös och elak mot barn. 
Varför ska man vara tålig och trofast och… 
Ja, varför ska man sörja för barn, du Märit? Här bland träsken där hjortron aldrig tryter och 
solen evigt värmer! 
Jag är en hjortronsol och det dejligaste barn. (s. 212f) 

   

Dialogen ovan är romanens andra ”rättegång” mellan Överhetens och Öns representanter. 

Lidmans stil här är jämförbar med den i konversationen mellan Da och Do. Även här flätar 

hon in en sagoton som ger dialogen en ytterligare innebörd. Enligt Bränström-Öhman 

genomsyrar sagotonen hela avsnittet om Märit. Lidman lyfter ut henne ur Öns kollektiv och 

gör henne till ”en sagoprinsessa i fattigdomens förskingring” samtidigt som hennes komplexa 

mörker också skymtar.117 Precis som i Da-Do-dialogen råder i replikskiftet ovan en maktkamp 

om ordens betydelse: Vem har tolkningsföreträde? Vems budskap väger tyngst och varför? 

Här är Märit den fördömda som i likhet med Nordmarks lever efter normer som inte 

överensstämmer med modernitetens moralsyn. Om domen över Nordmarks är en följd av 

koloniala maktstrukturer, är domen över Märit främst grundad på sammansatta koloniala och 

patriarkala strukturer. Sådant fördömande förekommer inte på samma sätt på Ön. Där 

beklagar man också Märits leverne, men aldrig på Överhetens vis. Man oroas för henne som 

när man formulerar sig om hjortronmyrens ojämna överflöd: ”Om hon ändå kunde hushållera 

nalta med sig.” (s. 215) Och senare när hon drabbats av tuberkulos fortsätter de att 

                                                 
116 Jfr Annas arvegods från sin mor och en gammal bys samlade minnen, se ovan s. 36.  
117 Bränström-Öhman, s. 60, 62. 
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högaktningsfullt begråta hennes öde: ”Hon är för god åt oss, egenteligen.” (s. 215) Men i 

Överhetens kristna patriarkat är det som ung kvinna en fatal synd att leva ut sin sexualitet och 

att inte ”ära sig själv”. Sådant syndfullt leverne måste likt det djävulska utdrivas med korsets 

hjälp: ”Vik hädan med dina vita tänders lågor”.118 Samtidigt går associationerna i motsatt 

riktning då Märit likt Jesus offras för sin gränslösa människokärleks skull. I stället för sig 

själv ”ärar hon andra” eftersom hon förmår dem att tycka om sig själva i hennes sällskap.(s. 

210) Likaledes innehåller namnet hon ger sig själv, hjortronsol, och namnet Märit, båda en 

förening av motstridiga rörelser mellan lågt och högt. Hjortronsol inrymmer en hänvisning till 

den jordnära platsen och till det himmelska. Namnet Märit bär släktskap med det bibliska 

Maria och skapar en sammanblandning av det lokala och det universellt bibliska. I och med 

att namnet Märit kan hänvisa till både ”skökan” Maria Magdalena och jungfru Maria 

problematiseras dessutom motsatsparet hora-madonna.119 I likhet med jungfru Maria föder 

också Märit en son. Gossen är helgonlik, ”så märitisk att man inte kom åt att kila in domen 

nånstans.”(s. 226) Ytterligare en hänvisning till det bibliska görs när Lidman beskriver Märits 

”kärringgrimma” som ett kors i hennes annars så bleka ansikte.120(s. 218) Mot bakgrund av 

hur Överheten fördömer hennes gränslösa kärlek, bär hon sin graviditet som ett kors och blir 

ett slags platsens martyr.121  

3.2.7. Jagets osämja 

Claudette och Märit är de karaktärer i romanen som främst symboliserar den enskilda 

människans kluvenhet inför platsernas olika värdesystem. Medan Claudette lever dagligdags 

med denna ambivalens under hela sin uppväxt, innebär kluvenheten för Märit att hon faktiskt 

”klyvs” mitt itu i ett antingen-eller-förhållande till platsen. Till en början upphöjer hon platsen 

till något heligt och det är för den och för människorna där som Märit lever. Men kort före sin 

död vaknar Märit upp och ser på sitt liv på Ön med nya kritiska ögon. Öns ”sagoprinsessa” 

blir dess fördömare. Plötsligt anser hon istället att Öns ”[a]lla människor är som utspillda 

slaskhinkar”(s. 247) och förbannar sin tidigare blindhet. Hennes nu förändrade sinnelag har 

vidgat hennes synfält till att innefatta även abstrakta spörsmål, och hon fantiserar om en 

                                                 
118 Se Bränström-Öhman, s. 62. Bland annat drar hon paralleller till Bibelns Höga Visan.  
119 Se Bränström-Öhman, s. 61 om likheten mellan Märit och Bibelns Maria Magdalena. 
120 ”kärringgrimma” = pigmentförändringar i ansiktet som kan uppkomma under graviditeten. 
121 Fonetiska likheter finns även mellan Märit och martyr.  
Här kan också man tala om att Lidman tillämpar ett slags subversiv imitationsteknik. Hon använder den 
dominanta kulturens religiösa symbolik i modifierad form, vilket får till följd att normen genomgår en 
betydelseförskjutning och därigenom utmanas polariseringen av de båda värdesystemen.  
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framtid på en annan plats än Ön. Först när hon är döende stannar frågor om ”den stora 

världen” kvar i henne. Det speglas också i hennes sista ord: ”Jag undrar…”.(s. 254) 

 

I sin analys av Hjortronlandet beskriver Birgitta Holm det som att människor är Märits 

livsluft.122 Det är därför intressant att det är just sjukdomen lungsot som blir Märits död. Den 

andnöd hon drabbas av kan bero på att hennes omåttliga givande trots allt har skapat en nöd 

eller ett behov av De Andras kärlek och tolerans, en kärlek som står obesvarad av byborna 

vars moraliska värdesystem därför förintar henne. Men hennes andnöd kan också tolkas som 

en andlig nöd – ett behov hos henne att fylla ett tomrum som varandet i det konkreta nuet inte 

har kunnat fylla utan snarare förstärkt. I sin jämförelse mellan Märits kärleksbudskap och det i 

Jernbaneeposet, framhåller Bränström-Öhman att Märits undergång orsakas av synd, men inte 

den synd som motstrider det moderna patriarkatets kvinnoideal utan ”underlåtenhetssynden 

att inte ära sig själv”.123 Det är det förnekandet av jaget på kollektivets bekostnad som Lidman 

åsyftar när hon beskriver Märits ögons bottenmörker, hävdar Bränström-Öhman och menar 

vidare att författaren med sitt Märitporträtt låter ana en ”fordring” av läsaren att som individ 

’ära sig själv’ och bejaka sitt fulla värde.124 Det som fordras är att man väljer sitt eget synfält, 

tar aktiv del i skapelsen av sitt eget liv och blir ett självmedvetet subjekt. Lidman framhåller 

människans förmåga att reflektera över sin plats i världen och uppmanar till att höja blicken, 

att se och bli sedd, hävdar Bränström-Öhman. Angående Sara Lidmans ”fordran” 

understryker hon vidare vikten av ”att varse den levda kunskap som bebor minnet av 

ursprungsorten. Att se är inte bara att bekräfta sin närvaro i nuet utan också att reflektera över 

ögonblickets förankring i tiden och existensen. […] Man bör ”aldrig avfärda vardagen som 

förutsägbar eller människorna som ”vanliga” […] utan lära av ”insikten om att denna 

vardagens fordran att bli sedd är lika allmänt igenkännlig som unik.”125 Bränström-Öhmans 

tolkning av Lidmans ”fordran” bär likheter med vad Bachtin inbegriper i sitt 

kronotopbegrepp. I det förenas platsens tids- och rumsliga aspekter på ett sätt som innefattar 

nivåerna för både det lokala och det universella. Att som individ reflektera över ”ögonblickets 

förankring i tiden och existensen” innebär att dels kunna varsebli sitt eget liv förankrad i en 

viss plats, dels se ögonblicket som en av del i det Bachtin kallar ”den stora erfarenheten”. 

                                                 
122 Holm, s. 145, min kursivering. 
123 Bränström-Öhman, s. 62. 
124 Ibid. s. 60, 65. Se även Hjortronlandet, s. 209. 
125 Ibid. s. 65. 
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Jaget måste bli bekräftad som den unika individ man är, men också se sig själv som ett 

exempel på det universella i att vara människa.126   

 

Till skillnad från den friska Märit funderar Claudette mycket över sin plats i världen. Hon är 

ständigt frustrerad över att inte kunna skapa förutsättningarna för sitt eget liv. Därför har hon 

svårt att identifiera sig med Öns allra fattigaste, Nordmarks. De ser sig som objekt utan eget 

ansvar för de livsvillkor de lever under. Deras knappa förhållanden får Claudette att nästan 

tappa andan av ömkan samtidigt som hon undrar om hon verkligen måste tycka synd om dem. 

Inte ens farmor Anna har något tydligt svar på den frågan.(s.118) Istället för att försöka arbeta 

sig ur sin fattigdom, sysselsätter sig Nordmark och pojkarna med att avundas andra deras 

tillgångar och fundera på allt de inte vill slita med, alltmedan mor Hilda går sin förnedrande 

tiggarrunda.(s. 47) I ekot av Lidmans ”fordran” kan man hävda att Nordmarks pojkar inte gör 

sig själva rättvisa eftersom de inte tillräckligt reflekterar över sin roll som skapare av sina 

egna liv.  

 

Claudette håller senare fast vid åsikten att Nordmarkarna var riktiga latoxar: ”Det fanns annat 

att säga om dem, mångbottnade saker som inte rymdes i enstaka ord. Men latoxe var så tryggt 

att säga, det satte en rigel för lilla medlidandeskakan, som var så liten att den bara räckte åt 

självet.” (s. 265) Claudette inser att deras livssituation beror på komplexa omständigheter, och 

att det är orättvist att förenklat polarisera ett vi som är arbetsamma och ett dom som är lata, 

men hon kan inte låta bli att skuldbelägga dem. Även här tränger författarens egen röst fram 

och tar etisk-moralisk ställning: Nordmarks synd består i att de frånsäger sig ansvaret över 

sina egna liv. Lidmans ståndpunkt rimmar med Bachtins tanke om jagets förpliktelser 

gentemot sig själv, i det att varje individs liv är unikt:  

 
I den givna, unika punkt där jag nu befinner mig befinner sig ingen annan i det enda varats 
enda tid och rum. Och kring denna enda punkt fördelas hela det unika varat på ett unikt och 
oförlikneligt sätt. Vad jag kan fullborda, kan aldrig fullbordas av någon annan. Detta 
faktum är mitt icke-alibi i varat, som ligger till grund för den konkreta handlingens unika 
förpliktelse […].127 

 

Claudettes och Nordmarks förhållningssätt till varat skiljer sig åt. Medan Nordmarks 

vidmakthåller ett alibi i varat som omöjliggör en väg ut ur det statiska offertillståndet, ser 

Claudette på sitt unika liv som något värt att tillvarata. Det är unikt eftersom den punkten där 

                                                 
126 Bachtin, s. 261. 
127 Bachtin, s. 254f. 



   49 
 

hon befinner sig har formats av just den tid och den plats som inte är någon annans. Därför 

finns det för henne ingen ursäkt för att låta bli att agera som ett subjekt. Med Claudettes 

grumliga sympatier för Nordmarks visar Lidman på hur svårt det är för jaget att fullt ut förstå 

De Andra, även om de ingår i den egna kulturella gemenskapen. Deras likheter består 

visserligen i de gemensamma erfarenheterna från livet på Ön, men klyftan finns där i form av 

hur olika de som individer definierar sig själva i förhållande till livet på denna plats. 

 

Hos Claudette har denna inre osämja alltid funnits. Redan moderns val av namn speglar 

hennes dubbla samhörighet till Ön och till den stora världen utanför. Till Franz förfäran döps 

dottern till Klaodätte efter den franska huvudkaraktären i den enda roman Frida har läst. 

(s.11f) Prästen är den enda som uttalar namnet franskenligt, Klådett, men av öborna kallas 

hon rätt och slätt för Kladda. Skillnaden mellan Ön och världen utanför blir märkbar för 

henne redan som sexåring. På väg till Ecksträsk för första gången tittar hon bakåt i riktning 

mot Ön de lämnar: ”Claudette såg i vägen, hur gruset tycktes rinna bakåt, särskilt när hon 

kisade. Hon såg förbi öungarna, hästen och sitt eget barnaskap.”(s. 52) När hon kisar och 

fyller ut synbilden med eget tankeinnehåll, blir följden att hon varseblir en alternativ 

tidsuppfattning. Enligt den ”rinner” gruset bakåt i riktning mot Ön därifrån de kom. 

Därigenom hamnar Ön linjärt långt bakom den plats dit de är på väg. I riktning framåt ligger 

byn som en Öns motpol, en plats som har uppnått en högre nivå på den ”moderna” 

utvecklingsskalan. Denna Claudettes förnimmelse innefattar inte bara hennes och de övrigas 

här-och-nu, utan hon varseblir en mer abstrakt världsuppfattning. När flickan ser ”förbi 

öungarna, hästen och sitt eget barnaskap” ser hon förbi kollektivet som hon tillhör, förbi 

arbetshästen som är faderns och patriarkatets statussymbol och förbi barnaskapet in i det 

framtida vuxenlivet. Här märks en längtan hos henne efter ett alternativt liv. Denna 

ambivalens är också något som förstärks senare samma dag då hon umgås med bybarnen och 

blir varse byns öppna vyer söderut. Enligt Claudette är den största skillnaden mellan platserna 

just himlen. I Ecksträsk har den fästen i berg och i horisont medan himlen på Ön enligt 

Claudette är ”utan början och utan slut” (s. 53.)128 Där skyms den av den omkringliggande 

skogsmyren vilket skapar en instängdhet som kan återkoppla till det cykliska livet på Ön. En 

tydlig början och ett tydligt slut utmärker istället ett linjärt tänkande och det är det som utgör 

                                                 
128 Se även Holm s. 141. 
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det eftersträvansvärda idealet för den längtande Claudette.129 Hon känner sig ensam med sin 

läshunger och hon kväljs av att bara höra ”ö-ord” omkring sig. (s. 264)  

 

Hennes inre osämja når sin kulmen när hon som femtonåring cirkulerar runt brunnen med sin 

vånda: ”Mitt riktiga liv, du milda goda, jag längtar dig. Där det yttre svarar ja till mitt inre. 

Det är så tungt att vara osams, särskild, sär./ Hur kan du veta att sämja finnes för dig? […] jag 

ska störta mig i brunnen. Det ska jag.” (s. 266) Hon hindras av att Skrattars Viran dyker upp 

och frågar om de ska gå på bio. Fastän Claudettes framtidsdrömmar sträcker sig långt ifrån 

Ön framgår ändå farmor Annas stora inflytande på henne. Det stärker Claudette att farmodern 

i deras sista förtroliga samtal hann bedyra henne sin kärlek och uppmana henne att ära sig 

själv. Anna själv gjorde medvetet sina val. Sitt liv vigde hon åt att försöka rädda andras, bland 

annat genom att hjälpa barnaföderskor. Hon menade att ”[h]ar man en gång fått klart för sig 

vad ens liv handlar om då ska man vara där och kämpa. Med allt sitt väsen. Inte fuska i det 

som inte angår en.” (s. 187) Farmoderns ord ekar i Claudettes egen replik när hon besvarar 

Virans tonårsprat om pojkvänner med: ”Det handlar inte om det för mej.”(s. 267) Än mer 

övertygad om sitt livs färdriktning blir hon när det på bion samma kväll spelas en fransk film 

som visar sig handla om en kvinna vid namn Claudette. Hennes namn uttalas vackert, med 

”ett mjukt k-ljud, ett fint l, ett å” och hon erinrar sig att Frankrike i skolan beskrivits som ett 

land där ”den allra egentligaste världen” var belägen. 

 
Ögonen började rinna på Öns Claudette, filmen försvann i ett töcken. Hon bara lyssnade 
efter namnet. Beviset. Tecknet. 
Jag tas för Kladda.  
Jag är Claudette. (s. 267) 

 

Hon har länge strävat efter bekräftelse på samhörighet med den stora världen, och det kan 

förefalla som om Claudettes ”inre sämja” uppnås först när hon bejakar Överhetens värden på 

bekostnad av Öns. Men hennes högre grad av inre sämja skulle inte kunna uppnås om hon inte 

hade sammanflätat arvet från farmodern med sitt eget liv. Först då når hon insikt om vad 

hennes liv egentligen ”handlar om”.  

 

                                                 
129 Intressant här är också att uttrycket början och slut sammanfaller med vad Philip D. Morgan betecknar som 
metaforiska kännetecken för ö-begreppet. Dennes definition kan alltså vid första anblicken tyckas vara den 
motsatta till Claudettes, men kan rymma samma innebörd om man betraktar rörelsen/rörelserna från ”början” till 
”slut” som mer cykliska och ständigt pågående.    
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Med karaktären Claudettes livsval åskådliggör Sara Lidman den problematik hon själv har 

erfarit; dilemmat att som representant för en underordnad kultur leva med ambivalensen att å 

ena sidan eftersträva den dominanta kulturens kunskapssystem som erbjuder nya möjligheter 

att förstå världen, samtidigt som det å andra sidan gäller att inte förneka sin ursprungsplats 

och de värden som där ryms. Claudettes ambivalens har lett fram till att hon nu vill ta ansvar 

för det unika liv som är hennes genom att välja att vidga sitt synfält i riktning mot vyerna 

söderut. Det är en svår balansgång, eftersom hennes idealisering av Överheten riskerar att 

reducera Ön till modernitetens motsatspol. Kort efter biobesöket tar Claudette steget och 

lämnar Ön för att flytta till fastern som bor i stan. I väntan på bussen har hon sällskap av sin 

mor, som hon aldrig har känt igen sig i. En sista gång betraktar hon platsen: ”Himmel fanns 

heller ingen. Ön var utlämnad åt ett blackt väder som var så innehållslöst att man kunde 

misstänka det för att övergå till själva intet lite högre upp.” (s. 274) Med sin blick tolkar hon 

Ön som något ”oegentligt”. Men även om hon tycks upphöja den ”civiliserade” världen till 

det allenarådande alternativet är Claudettes hybrida position mer konstruktiv än så. Det 

avspeglas i romanens sista rader. Där återfinns inom henne ett erkännande av Ön vid 

skogsmyren och dess betydelse för henne: ”Hennes längtan var tyst, den kunde vila nu från 

sitt myckna ordande om det riktiga livet. Men Ön susade och viskade i bakhuvudet: jag ska 

alltid vara med dig.” (s. 275) 

4. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att utifrån ett postkolonialt perspektiv undersöka närmare hur Sara 

Lidman i romanen Hjortronlandet gestaltar och problematiserar mötet mellan vi och dom, och 

undersöka vilken betydelse platsen har för den gestaltningen. Platsen i berättelsens centrum är Ön, en 

samling torparstugor i en annars obruten skogs- och myrmark, och mot denna plats står byn Ecksträsk 

som representerar ett nyare, modernare Sverige. Tiden för handlingen är 1920- och 30-tal, en tid då 

modernitetens framväxt når även Västerbottens inland. 

 

En viktig utgångspunkt har varit att definitionen av platsen inrymmer både en rumslig och en 

tidsmässig aspekt såsom Michail Bachtin använder begreppet tidrum, eller kronotop. 

Kronotopbegreppet innebär att platsen förutom sin geografiska betydelse också tillskrivs en social och 

historisk dimension vilka tillsammans formar ett specifikt värdesystem. Detta värdesystem präglar 

platsens invånare och deras syn på världen. För att studera mötena mellan de olika platsernas 

representanter, och spänningsfältet som uppstår när deras värdesystem konfronteras med varandra, har 
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jag vid sidan av Bachtins begrepp kronotop och dialogicitet, tagit stöd av Chakrabartys och Boehmers 

idéer om lokala och universella värden.  

 

Studiet av Sara Lidmans förhållande till den plats som skildras visar det komplicerade i att som 

författare skriva om sin egen hemmiljö. Att ha egna erfarenheter av platsen i ”periferin” och de 

människor som där har levt och att ha lämnat platsen till förmån för ett liv närmare ”centrum” och 

anpassat sig till dess kunskapssystem, medför att författarpositionen är fylld av motstridiga lojaliteter. 

Ett inneboende dilemma för författaren är att vara trovärdig som språkrör för de marginaliserade trots 

att de språkliga och intellektuella verktygen hon använder är hämtade från den dominanta kulturen som 

har verkat för att den perifera kulturen ska assimileras helt. Denna hybrida position, mittemellan, kan 

emellertid fungera som en tillgång. Tack vare sin dubbla tillhörighet med kunskaper från båda kulturer 

kan författaren förmedla de marginaliserades röst till den dominanta kulturens representanter så att 

dessa bättre förstår De Andras belägenhet. 

   

I analysen studeras hur Öns värdesystem konfronteras med det Sara Lidman kallar Överhetens. En 

grundläggande skillnad mellan dem är hur de förhåller sig till tidsbegreppet. Enligt Öns 

världsuppfattning betraktas tiden som något som liknar det konkreta, cykliska och som innebär ett 

liv i närhet till djur, natur och årstidernas växlingar. Tidens innehåll, i fråga om arbete och 

levnadssätt, skiljer sig här inte märkbart åt från en generation till en annan. Enligt Överhetens 

världsuppfattning betraktas tiden däremot som abstrakt och linjär. Det innebär att den yngre 

generationen tar över ett samhälle som enligt modernitetsskalan har ”nått längre” i utvecklingen 

och där människans roll har abstraherats från det symbiotiska förhållandet till djur och natur och 

myter sprungna ur den. Med Överhetens ”civiliserade” sätt att tolka tiden linjärt uppfattas Ön som 

en primitiv plats med ett kunskapssystem som i jämförelse anses statiskt och omodernt. Det skapar 

ett skarpt motsatsförhållande mellan vi och dom. 

 

Med romanen Hjortronlandet problematiserar Sara Lidman denna förenklade syn på vi och dom 

och belyser hur platsernas olika värdesystem inte behöver sättas i ett hierarkiskt motsatsförhållande 

till varandra. Lidman belyser att den underordnade kulturens värden som är knutna till 

övernaturliga inslag, till det dialektala språket och till djur och natur, inte bör avfärdas som 

betydelselösa kunskaper utan kan vara meningsskapande även för den så kallade moderna 

människan. Om man överger föreställningen om tiden som något linjärt och istället tolkar den i 

plural och som ”samtidig”, ställs många människors liv vid sidan av varandra och den rumsliga 

aspekten för människans utveckling ges mer betydelse. Det öppnar för att flera värdesystem, 
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knutna till olika platser, kan ges giltighet samtidigt och att de ömsesidigt kan berika varandra tack 

vare det fruktbara spänningsfältet mellan lokala och universella värden. Med andra ord möjliggör 

det en ökad förståelse för De Andra samtidigt som den specifika platsens kulturella särart betonas.  

 

Lidman gestaltar också hur den enskilda individens inre konflikt kan ta sig olika uttryck, bland 

annat i porträtten av Märit och Claudette. De kan betecknas som varandras motsatser men kan 

också symbolisera det vägval författaren själv en gång stod inför. Öns Märit går under. Den 

ambivalenta Claudette höjer blicken, ser andra samtidiga platser, och överlever. Med 

vidvinkelperspektiv beskriver Lidman både individers och gruppers olika förhållningssätt till 

modernitetens framväxt och belyser att platsens unika förutsättningar bör tas tillvara i den 

utvecklingen.  
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