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1 Inledning 
Sara Lidman är sin egen språkuppfinning. De allra flesta litteratur- och språkforskare är 

eniga om den saken. De dialektala inslagen i hennes så kallade ”Västerbottensromaner” 

har av många ansetts utgöra kärnan till det lidmanska särdraget, likaså de bibliska 

allusionerna och flerstämmigheten som genljuder i hennes författarskap. Ett eget språk, 

fast med många olika namn. En egen röst med vilken hon talar, fast för fler än bara sig 

själv. Enig är man dessutom om den muntliga berättartradition som införlivats i hennes 

texter. Folkmålet som integreras med rikssvenskan, talspråkigheten som transponeras 

till skriftlighet. Av detta har Sara Lidman uppfunnit ett språk genom vilket hon talar. Ett 

språk på vilket hon givit sig själv en röst och möjligheten att skriva tillbaka. Att skriva 

tillbaka Sverige på sitt eget språk.  

 Sara Lidmans Västerbottenromaner talar från det perifera Sverige med en röst 

som söker bana väg fram till centrum. Med sin språkliga legering vill hon balansera 

ojämvikten som råder mellan centrum och periferi och möta den enkelriktade dialog 

som förs från centralmakt till lydrike utan väntan på svar. Aldrig antas den ”andra 

sidan” ha en egen röst. Mot denna bakgrund börjar ett postkolonialt projekt att gro i 

Sara Lidmans författarskap. Ett projekt vari den postkoloniala och språkliga tematiken 

vandrar hand i hand. Den rikssvenska och västerbottniska legering som ”lidmanskan” 

inrymmer kan således betraktas som en kolonial motstrategi vilken Lidman använder. 

Tvåspråkigheten i hennes författarskap såväl opponerar sig mot äganderätten av språk 

som upphäver ordlösheten vilken konungamakten tillskrivit det perifera Västerbotten. 

På det viset överbryggar Lidman avståndet mellan centrum och periferi och tillgodogör 

sig ett verktyg för att ifrågasätta koloniala värden. Med sin språkliga legering vill hon 

bana väg fram till Sverige och upphäva rollen hon tilldelats som ”ordlös vilde”. Hennes 

språk utgör en kolonial motstrategi för de dikotomiska tankemönster som placerar 

henne just däri. I det tystas otillgängliga ordlöshet. 

 

1.1 Syfte och metod 
I följande uppsats är syftet att fördjupa analysen av det postkoloniala temat i Sara 

Lidmans författarskap. Med utgångspunkt i en av hennes Västerbottenromaner; första 

delen i Jernbaneeposet (1977-1999), Din tjänare hör från 1977, har jag för avsikt att 

studera den koloniserades subjekttillblivelse och koloniala strategier samt peka på hur 

dessa expressivt tar sig uttryck genom romanens språkliga tematik. Metodologiskt 

kommer jag att använda mig av en språklig analys som tar fasta på romanens stilistiska 

och narratologiska nivåer samt hur språket tematiseras och kan knytas till romanens 
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postkoloniala tema. 

Den postkoloniala analysen kräver uppmärksamhet på vad den koloniala diskursen 

upprätthåller för värden. I samma stund som man bestämmer sig för att genomföra en 

postkolonial analys riskerar man att vara uppbärare av de stereotyper och normerande 

värden som diskursen inbegriper. Å andra sidan är det genom analysen som man ges 

bäst förutsättningar att ifrågasätta dessa samt har möjlighet att ersätta dem med en 

alternativ diskurs. 

”Konflikten mellan ord och jord” är mitt försök att inringa hur det postkoloniala 

temat i Sara Lidmans roman korresponderar med det språkliga temat. Konflikten 

mellan ”ord och jord” är således också konflikten mellan ”rikssvenskan och folkmålet” 

såväl som konflikten mellan ”centrum och periferi”. Denna samverkan vill jag mena på 

är viktig för hur tvåspråkigheten i Lidmans roman dikotomiseras och hur den på så vis 

går att avtäcka med hjälp av ett antal postkoloniala teoribildningar. Jag kommer därför 

att utgå från några av dessa samt luta mig tillbaka på den forskning som tidigare gjorts 

kring språkstudiet i Sara Lidmans författarskap för att visa på sambandet däremellan.  

 

1.2 Forskningsöversikt 
Birgitta Holm ligger bakom den kanske mest framstående forskningen i det lidmanska 

författarskapet med biografin, Sara – i liv och text från 19981. I den tecknar hon ett 

porträtt över Sara Lidman som förankrar den lidmanska språkproblematiken i Lidmans 

biografiska bakgrund. Konflikten mellan ord och jord rotar sig enligt Birgitta Holm 

mycket tidigt i Lidmans personlighetsutveckling.2 Redan i första klass möter hon brottet 

mellan det muntligas och skriftligas språkdräkt och tvingas däri välja mellan naturens 

ordlöshet och bokstävernas ordslighet.3 Den lidmanska tvåspråkigheten som så 

småningom kommer att prägla hela hennes författarskap, kommer just därav. I ett försök 

att legera det tysta och det talade språket. 

Birgitta Holm diskuterar framför allt språkproblematiken i sin analys av Sara 

Lidmans debutroman, Tjärdalen från 1953. I romanen menar Birgitta Holm att ”ett 

tungomål blir till”4 genom att Lidman integrerar det västerbottniska folkmålet med den 

konventionella, rikssvenska prosadiktningen. Inte minst hur hon rör sig inom sitt 

berättande karaktäriserar, enligt Holm det lidmanska särdraget. Hennes språkliga 

1 Birgitta Holm, Sara – i liv och text, Stockholm, 1998 
2 B. Holm, sid. 41 
3 Ibid., sid. 37. När Birgitta Holm använder begreppet ”ordslighet” gör hon det i syfte att beskriva 
familjen Lidmans nästan sjukdomsliknande längtan efter orden. Här används det som beteckning för 
språkets ordrikedom. 
4 Ibid., sid. 91. Birgitta Holms rubriksättning för sin analys av Tjärdalen. 
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rörlighet och skiftande fokalisering beskriver hon med hjälp av Maria Bergom-Larssons 

begrepp, ”ett flytande subjekt”5 vilket hon anser vara ”Sara Lidmans uppfinning och 

den innersta hemligheten i hennes språk”6. 

Även språkvetaren Gösta Holm menar att det lidmanska särdraget består av 

friktionen som uppstår mellan rikssvenskan och folkmålet i dess legerade komposition. 

Enligt honom inte bara sammanfogar Lidman de två åtskilda språken utan gör även 

anspråk på att dana ett nytt däremellan: ”Hoppasljuget […] påplatshållande […] 

fladderminut […] kattgnistrande ögonbett […] glittertittade […] kackelflaxade […]. 

Alla dessa är ord av Sara Lidmans nyskapelser”7, skriver Gösta Holm och pekar på 

språkmöjligheten som Lidman upptäckt bakom användningen av nybildade 

sammansättningar.8  Han anser dock inte den helt problemfri. De komprimerade 

ordbildningarna begränsar till viss del förståelsen och det direkta uttrycket, då hon tar 

ett steg ur både det rikssvenskas och folkmålets språkliga läger. Gösta Holm menar att 

Lidman ”går ganska nära yttergränsen för språkets förmåga att bilda avledningar och 

sammansättningar.”9 

En språkvetenskaplig analys av de dialektala inslagen i Sara Lidmans författarskap 

har Karl-Hampus Dahlstedt gjort i sin artikel ”Folkmål i svensk prosadiktning – Några 

synpunkter med utgångspunkt från Sara Lidmans Västerbotten-romaner” från 1959.10 

Enligt honom består Sara Lidmans litterära stil ”i valet mellan riksspråk och bygdemål 

och i den konstfulla föreningen mellan de båda”11 och uppblandningen av såväl 

dialektala som skriftspråkliga inslag utgör, enligt Dahlstedt, kärnan i det lidmanska 

författarskapet. Hennes språkliga kompromiss avspeglar sig på samma sätt i hennes 

romankaraktärers tal och tankar som kontinuerligt pendlar mellan riksspråklig svenska 

och dialektal bondska.12  Men i Lidmans författarskap får folkmålsanvändningen 

ytterligare en funktion, enligt Karl-Hampus Dahlstedt. Han menar att de dialektala 

inslagen även styr och markerar anföringarna i hennes berättande: 

 
Själva anföringstecknet – eller det tankestreck som utmärker början av direkt tal – tjänade i äldre 
prosadiktning ofta som en signal för talspråk eller folkmål och för författarens avsikt att gå utanför 

5 B. Holm, sid. 93 
6 B. Holm, sid. 93 
7 Gösta Holm, ”Två författarinnor – tre århundradens språkutveckling”, ur Modersmålslärarnas 
Förening, Årsskrift 1962, red. Ragnar Eklund, Göteborg, 1962, sid. 139 
8 G. Holm, sid. 135 
9 G. Holm, sid. 139 
10 Karl-Hampus Dahlstedt, ”Folkmål i svensk prosadiktning – Några synpunkter med utgångspunkt från 
Sara Lidmans Västerbotten-romaner”, ur Nysvenska Studier – tidskrift för stil- och språkforskning, 
utgiven av Olof Gjerdeman, Valter Jansson och Olof Östergren, trettioniondeårgången, Uppsala, 1959 
11 Dahlstedt, sid. 140 
12 Dahlstedt, sid. 163 
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skriftspråkets fasta råmärken för stavning, ordböjning osv. Hos Sara Lidman är det tvärtom ofta 
folkmålsformen som signalerar anföringen.13 

 
Den traditionella användningen av anföringstecken kan således betraktas ersatt av 

dialektinslagen i Lidmans prosadiktning vari talspråkigheten istället får bestämma av 

vem, hur och när det talas.  

En avhandling om kärlekstematiken i Sara Lidmans Jernbaneepos publicerades 

2008 av Annelie Bränström Öhman i vilken hon även diskuterar den lidmanska 

språkproblematiken. I kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom – Sara Lidman och 

den kärleksfulla blicken tar hon förutom de lokala och dialektala inslagen 

i Jernbaneeposet upp det globala och koloniala som påverkar Lidmans val av 

berättarperspektiv i sviten. Bränström Öhman talar om hennes ”dissidenta” snarare än 

dialektala stil och kopplar hennes språkliga särdrag till en emancipatorisk handling för 

den som vill ”ge röst åt sin egen historia”.14 Bränström Öhman använder den afrikansk-

amerikanska författarinnan och litteraturvetaren, bell hooks terminlogi för att påvisa det 

politiska ställningstagande vilket hon anser Lidman anbefaller med hjälp av sin 

dissidenta stil. Med ”det lidmanska idiomet”15 syftar hon inte bara på den tvåspråkighet 

som Sara Lidmans berättande inrymmer utan snarare på den flerstämmighet och 

dissonans som Jernbaneeposet uttalar. Enligt Bränström Öhman är det lidmanska 

idiomet främst en dissident, en berättarstrategi med vilken Lidman ger sina karaktärer 

en chans ”att bryta tystnaden och välja att »tala tillbaka«”.16 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som jag huvudsakligen kommer att använda mig av är Homi K. Bhabhas 

postkolonialism med fokus på begreppen ”mimicry” och ”ambivalence” samt Julia 

Kristevas teoretiserande kring ”subjekttillblivelsen” utifrån ett psykolingvistiskt 

perspektiv. Med hjälp av dessa är syftet att studera hur det språkliga i romanen fungerar 

som kolonial motstrategi samt språktillägnelsens betydelse för den koloniserade att 

fullborda sitt subjekt.17 Utöver det kommer jag att applicera Mieke Bals definition 

av ”fokalisering” för att studera den koloniala effekten av hur berättelsen skildras och 

den postkoloniala författarinnan bell hooks resonemang kring de koloniserades behov 

13 Dahlstedt, sid. 159f 
14 Annelie Bränström Öhman, kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom – Sara Lidman och den 
kärleksfulla blicken, Säter, 2008, sid. 23 
15Bränström Öhman, sid. 21 
16Bränström Öhman, sid. 23 
17 Med ”det koloniserade subjektet” åsyftas här Homi K Bhabas teoribildning kring den koloniserades 
realiserande från ”partial object” till ”colonial subject”. Termerna kommer att presenteras mer vidlyftigt i 
genomgången av Bhabhas begreppsapparat. 
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av ett nytt språk och ”the liberatory voice”. 

 Det lidmanska idiomet kan betraktas utifrån ett sätt att tillgodogöra sig makt. 

Legeringen är en språklig strategi vilken Lidman använder för att ifrågasätta och rubba 

koloniala värden. En sådan strategi kan beskrivas och undersökas med hjälp av Homi K 

Bhabhas postkoloniala teoribildning kring begreppet “mimicry” och dess koloniala 

motståndskraft. Mimicry är återgivningen av “a difference that is almost the same, but 

not quite”,18 skriver Bhabha i The Location of Culture (1994), en representation som har 

för avsikt att återge den koloniala verkligheten, snarlikt men ändå inte riktigt. I brottet 

mellan mimicry och verklighet vilar begreppets dubbla karaktär. Genom att på samma 

gång upprätthålla som ifrågasätta kolonisatörens auktoritet får mimicry ”a sign of the 

double articualation” varigenom den koloniserades ”dubbla närvaro” uppstår. 19 Enligt 

Bhabha befinner sig den koloniserade som både ”partial object” och ”colonial subjects” 

inom den koloniala diskursen. Objektet skapas av ett underläge som den koloniserade 

själv tillskriver sig då denne återger sin koloniala verklighet medan subjektet 

motbevisar detta genom att likna och betrakta omvärlden med samma ögon som 

kolonisatören själv.20 Mimicryn är enligt Bhabha en metonymi för det koloniserade 

subjektets närvaro.21 Genom att härma, återgiva eller representera verkligheten görs de 

koloniserade subjekten synliga bakom sin kolonialherres ansikte varifrån de skapar en 

ambivalens genom sin dubbla närvaro: ”the ambivalence of mimicry […] does not 

merely ’rupture’ the discourse, but becomes transformed into an uncertainty which fixes 

the colonial subjects as a ’partial’ precence.”22 Det dubbla i mimicryn – att både bestrida 

och bevara de koloniala värdena – blir således ett sätt att utöva makt. I Lidmans roman 

fungerar tvåspråkigheten som ett verktyg för detta. Legeringen av språk blir ett sätt 

att ”härma” sin kolonialherres röst och uttryck, ”the same, but not quite”. 

 Homi K Bhabha tecknar också en definition av vad han kallar ”the process of 

subjectification” i vilken han beskriver den koloniserades subjekttillblivelse. Bhabha 

menar att stereotypen spelar den avgörande rollen i en sådan process. 

Subjekttillblivelsen kräver ”an articulation of forms of difference – racial and sexual”23 

enligt Bhabha som menar att den stereotypa indelningen är nödvändig för att subjektet 

skall tillägna sig en identitet. ”The subject must be gendered to be engendered, to be 

18 Homi K. Bhabha, “Of Mimicry and Man “, ur The Location of Culture, New York, 1994, sid. 122 
19 Ibid., sid 122 
20 Ibid., sid. 126 
21 Ibid., sid. 128 
22 Ibid., sid. 123 
23 Ibid., sid. 96 
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spoken.”24 Med hänvisning till psykoanalytikern Jacques Lacans 

speglingsfas, ”Imaginary”, menar han dock att detta blir problematiskt då subjektet 

tvingas spegla sig i en bild hen inte känner igen. Lacans speglingsfas föder två olika sätt 

att identifiera sig på – narcissistiskt och aggressivt.25 På samma sätt menar Bhabha att 

subjektet måste förhålla sig till stereotypen. ”The subjects of the discourse are 

constructed within an apparatus of power which contains […] an ’other’ knowledge.”26 

Bhabha menar alltså att subjektet måste ifrågasätta stereotypen med hjälp av sin blotta 

närvaro samt peka på skillnaden som föreligger mellan subjektets spegelbild och 

verkligheten. Enligt Bhabha finns därför två olika positioner att inta i den koloniala 

diskursen: genom stereotypen och ”the narcissistic-object” vilken utgör en ”metafor” för 

hur de likadant anses vara fixerade och stereotypa objekt. Eller genom subjektet 

som ”metonymi” vilken markerar närvaro och intar en mer aggressiv hållning.27 En 

sådan position kan till exempel innebära att tala och ersätta bilden av det koloniserade 

objektet som stum och språklös. Det koloniserade subjektet som närvarande och talför 

är därför vad som kommer att undersökas i Lidmans roman med hjälp av Bhabhas teori.  

 Subjekttillblivelsen kopplad till romanens språkliga tematik kommer likaså 

påvisas med hjälp av Julia Kristevas subjekttillblivelseteori. I hennes artikel ”Det 

semiotiska och det symboliska” från 197428 delas subjekttillblivelsen in i tre delar vilka 

jag har för avsikt att använda mig av och följa de koloniserades subjektutveckling i 

Lidmans roman: den tetiska fasen, speglingen och kastrationen. I dessa spelar språket en 

huvudsaklig roll, menar Kristeva. Språket delas in i den semiotiska och symboliska 

funktionen mellan vilka subjektet slits under sin subjekttillblivelseprocess. Till det förra 

hör enligt Kristeva det semiotiska stadiet, ”choran”, vilken kännetecknas av sin tomma 

identitet och kroppsliga orientering.29 Mot ”choran” kontrasteras ”det symboliska” som 

tvärtom äger en språklig ordning och en ”betecknande” förmåga. För att tillgodogöra sig 

denna behöver choran spegla sig i modern som bär upp både de semiotiska och de 

symboliska funktionerna.30 För att själv lära sig ”beteckna” – alltså använda sig av den 

symboliska funktionen – måste choran bli ”betecknad” – frigjord från sin moders kropp 

och den semiotiska funktionen. 31 Processen kallar Kristeva för ”den tetiska fasen” 

24 Bhabha, sid 107 
25 Ibid., sid. 110. Bhabhas beskrivning av Lacans speglingsfas. 
26 Ibid., sid. 111 
27 Ibid., sid. 111 
28 Julia Kristeva, ”Det semiotiska och det symboliska” ur Modern litteraturteori – från rysk formalism till 
dekonstruktion, Del 2, red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund, 2011 
29 Ibid., sid. 290 
30 Ibid., sid. 290f 
31 Ibid., sid. 294ff 
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genom vilken subjektet lär sig skilja på subjekt och objekt.32  När subjektet tillskriver 

objektet en semiotisk ordning vilken det själv nyligen lämnat, tillgodogör det sig istället 

det symboliska språket och lär sig därmed att ”beteckna”. De återstående två faserna i 

subjekttillblivelseprocessen – speglingen och kastrationen – kommer att beskrivas mer 

utförligt då de används i analysen. 

I följande tillämpning av Kristevas teori kommer ”moderkroppen” användas 

synonymt med ”moderjorden” med hänsyn till att subjekttillblivelsen inte gäller ett 

spädbarns utveckling utan snarare en grupp koloniserade, vuxna människors. Dock 

används moderkroppen i Kristevas teori på ett sätt som är jämförbart med hur 

moderjorden används i postkolonial teori. Båda betraktas likaledes som kroppslig, 

kvinnlig, gåtfull, musikalisk, obunden och rytmisk.33  

Kristevas teoretiserande kring subjekttillblivelsen sammanfaller med hur bell 

hooks och Bhabha beskriver den koloniserade subjekttillblivelse från koloniserat objekt 

till koloniserat subjekt. Hur de båda teorierna kan kombineras ger sig till känna då de 

tillämpas i analysen. Syftet är att med hjälp av båda dessa undersöka den språkliga 

mimicryn och ambivalensens betydelse för subjekttillblivelsen.  

Den afrikansk-amerikanska författarinnan bell hooks har i sitt postkoloniala-

feministiska manifest från 1989, Talking back – thinking feminist thinking black34 

utformat en teori om hur koloniala maktstrukturer kan upphävas med hjälp av språkliga 

motstrategier och politiskt engagemang. hooks menar att det viktigaste i 

frigörelseprocessen är att skapa ett nytt språk på vilket en alternativ diskurs kan 

opponera sig mot koloniala tankemönster. Men för att kunna tala med ”the liberatory 

voice”35 vilket hon kallar det, krävs att den koloniserade bearbetar sin förtryckta 

position och går in i en återhämtningsprocess som hooks menar utgör grunden för den 

koloniserades utveckling från objekt till subjekt.36 Enligt bell hooks är self-recovery37 

kärnan i den språkliga motstrategi vilken hon åberopar i titeln på sitt verk38. Begreppet 

syftar på ett förberedelsestadium vari de förtryckta hämtar kraft men inte helt utan 

svårigheter. I self-recovery inryms ett ”själv” vilket förutsätter varje subjekts fulla 

helhet. En sådan ”wholeness” som hooks kallar den, kan först uppstå då de förtryckta 

lutar sig tillbaka på en gemensam, historisk referens vilken de med all sannolikhet 

32 Kristeva, sid. 294 
33 Kristeva, sid. 293 
34 bell hooks, Talking back – thinking feminist, thinking black, Boston, 1989 
35 Ibid., sid. 29 
36 Ibid., sid. 29 
37 Ibid., sid. 29. Self-recovery är hooks beteckning för de koloniserades återhämtningsprocess vari de 
språkliga motstrategierna kan uppstå. 
38 Ibid., sid. frontpage, Talking back – thinking feminist, thinking black 
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saknar, enligt hooks. ”The liberatory voice” kräver således ”this collective voice we 

struggle to recover.”39 

Rörligheten i Sara Lidmans berättande kan betraktas analogt med hennes texters 

språkliga variationer. Med sina dialektala inslag och blandningen av ett språkbruk i högt 

och lågt, skriftligt och muntligt, skiftar hon berättarperspektiv så gott som omärkligt 

mellan raderna. En sådan rörlighet kan beskrivas med hjälp av Mieke Bals 

fokaliseringslära i Narratology – Introduction to the Theory of Narrative (2009).40 

Enligt Bal möjliggör fokalisering ett slags smygande i berättandet där vem det är som 

ser och talar pendlar mellan olika seende subjekt. Fokaliseringen är således ett 

berättartekniskt grepp som berättaren (likaså författaren, enligt Bal!) använder för att 

applicera ett önskvärt perspektiv på historien eller kontrastera det seende subjektets tal 

och tankar mot berättelsens allmängiltiga verklighetsbeskrivning. 41 Denna kan enligt 

Bal manipuleras med hjälp av fokalisatorns subjektiva blick vilken ofta görs normativ 

då den används. Bal gör skillnad på fokalisatorns ”spoken words” och ”unspoken 

words”.42 De förra anser Bal vara audiella och giltiga då fokaliseringen även ligger hos 

ett annat seende subjekt medan ”the unspoken words” utgörs av fokalisatorns tysta 

tankar och anses inte längre vara allmängiltiga då någon annans subjektiva blick 

aktiveras. Skillnaden mellan dessa är svår att upptäcka, menar Bal och läsaren skapar 

sig således en manipulerad uppfattning om texten i vilken hen tror sig vara objektiv.43  

 

2 Analys 
Din tjänare hör utspelar sig under slutet av 1800-talet i den västerbottniska inlandsbyn, 

Lillvattnet. Med hjälp av ett penningbidrag från konungamakten pågår ett 

utdikningsföretag bland karlarna i byn för att nya vägar skall byggas och effektivisera 

transporterna mellan de kringliggande byarna. Men företaget är ett långsamt projekt, 

tycker Didrik Mårtenson. Han har genom att tillägna sig artiklar i Skjellet-avisen, 

genomskådat ”konungarikenas behov av Jernbanor” vilka ”Schwärje” har för avsikt att 

låta byborna bygga utan att själva komma järnvägen till dels.44 Didrik vill motsätta sig 

ett sådant förtryck. Han vill leda järnvägen till byn och på samma gång öppna portarna 

för ”Schwärje” och låta civilisationen modernisera ödemarken. Men detta kräver att 

byborna visar att de finns, att Lillvattnet säger ifrån och att Didrik för deras talan. 

39 hooks, sid. 31 
40 Mieke Bal, Narratology – Introduction to the Theory of Narrative, Third Edition, Toronto, 2009 
41 Ibid., sid. 151f 
42 Ibid., sid. 157 
43 Ibid., sid. 153 
44 Sara Lidman, Din tjänare hör, Stockholm, 1977, sid. 188 

10 
 

                                                 



 
 

Didrik vill att man ska kunna svara och markera sin närvaro då centralmakten talar. Och 

som ett bevis för att de faktiskt är där ska de ”taga emot Kronans anrop med det stolta 

svaret: tala Herre din tjänare hör.” 45  

 

2.1 Tvåspråkigheten som kolonial motstrategi 
Tvåspråkigheten i Lidmans författarskap genomsyrar såväl hennes eget skrivande som 

hennes romankaraktärers språktillägnelse. Didrik Mårtenson är kanske det tydligaste 

exemplet på detta. Didriks längtan efter orden är enorm. Han läser och lyssnar för att 

lära sig rikssvenskan – språket som gör det möjligt att leda järnbanan till socknen.46 Till 

skillnad från sina övriga kamrater kan han tillgodogöra sig båda språken – folkmålet 

såväl som rikssvenskan – och vinner således dubbel språktillhörighet vilken placerar 

honom i en ytterst komplex position. Hur förhåller man sig till två diskurser som helt 

och hållet löper i konflikt med varandra? Hur legerar man de båda språken för att utöva 

makt?  

Tvåspråkigheten som kolonial strategi för såväl Lidman som Didrik kan beskrivas 

och diskuteras utifrån Bhabhas teoribildning kring begreppet ”mimicry”. 

Språktillägnelsen är en aktion av härmning vilken Didrik använder för att neutralisera 

obalansen som råder mellan honom och den rikssvensktalande kolonisatören. Didrik 

längtar efter att få bli tagen på allvar och vill markera sin närvaro genom att svara då 

konungamakten tilltalar byn.47 På samma gång som han tillgodogör sig rikssvenskan – 

språket på vilket han själv blir förtryckt – tvingas han underminera kapaciteten av sitt 

eget språk och dess duglighet att opponera sig mot kolonisatörens förtryck. Didriks 

längtan efter orden är en bekräftelse på att han saknar dem i sitt eget språk. ”Didrik 

förhöll sig aktsamt; om han inte retade den lärde kanske han skulle få något mera ord 

som hade varit i Sverige.”48 Didrik tvingas på det viset välja bort det egna språket och 

assimilera sig med vad den koloniala verkligheten kräver av honom för att driva sin 

vilja om järnbanan igenom. Enligt Bhabha vilar mimicryns dubbla natur här i. Mimicry 

är ”a complex strategy of reform, regulation and discipline, which ’appropriates’ the 

Other as it visualizes power.”49 Och denna dubbeltydighet vilar i sin tur även i Didriks 

rädsla: ”Om ingenting hände snart skulle han komma in i den där gubblunken där det 

gällde att återgiva vad andra sagt, aldrig tänka något eget – bara låna rösten åt stående 

45 Lidman, sid. 190 
46 Ibid., sid. 217 
47 Ibid., sid. 189 
48 Ibid., sid. 106 
49 Bhabha, sid. 122 
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utsagor.” 50 I återgivningen av kolonialherrens språk uppstår en känsla av att förråda, 

förneka och förtrycka sig själv och på samma gång upprätthålla och bejaka ett sådant 

förtryck. Samtidigt inrymmer återgivningen en trygghet vad det gäller att försvinna in i 

och assimilera sig med det: ”Och lockelsen i denna tillhörighet; att nästan ordagrannt 

veta vad någon skulle säga ögonblicket innan han sa det; tryggheten i infriandet; 

förvåningen över den lilla avvikelsen; lusten i sorlet av röster; […] och otåligheten 

[…]”51 Bhabha menar att det är dubbelheten som gör mimicryns koloniala 

motståndshandling möjlig: ”The menace of mimicry is its double vision which in 

disclosing the ambivalence of colonial discourse also disrupts its authority.”52 Att 

Didrik över huvud taget talar sin kolonialherres språk ger upphov till ett brott i den 

koloniala diskurs som tillskriver förtryckaren ett monopol på sina koloniala ideal. Och i 

den ambivalens som uppstår därur kan Didrik med hjälp av sin språkliga mimicry 

realisera drömmen om en järnväg till byn: ”Sänk ned ditt ämbare som det där svaret du 

talade så profetisk om. Och fira upp järnvägen du.”53  

Didriks tvåspråkighet fyller även funktionen som kolonial strategi då han tilltalar 

sitt eget folk i romanen. Hans tal skiljer sig från sina jämnårigas på det viset att språket 

han använder oftare är dialektfritt än folkligt och han kan därigenom markera ett 

innehav av makt genom att glida däremellan och skapa en osäkerhet bland sina likar. I 

ena stunden talar han på oklanderlig rikssvenska: ”Jag har grubblat mycket på hur man 

skulle kunna taga fast i ljuset. Allt det där som slösas bort på sommaren.”54 I nästa stund 

utbrister han med grov brytning på skjelletmål: ”Nej wå bönna.”55 Utropet sker i 

samband med att ynglingen Agust Jonsson läser högt ur ett brev som kungen skickat till 

hans far och Didrik gör narr av hans vördnadsfulla sätt att recitera de koloniala orden 

som snarare förtrycker än tilltalar Agust. Genom att överdriva sin dialektala brytning 

vill Didrik påminna Agust om det språkliga brott som föreligger mellan honom och 

kungen. Att dialekten är hans egen, inte de ord vilka han lärt sig tala utantill för att 

skryta bland sina kamrater: 
 

Agust Jonsson hade trots allt glömt en bit mitt i utantilläxan och medan han sökte den rätta 
ordalydelsen upptäckte han Didriks hån. Du tror visst int vi hava någe kontrakt! Men du ska få se 
på annat! Och han svängde av sig näverkonten och tog fram ett lärftstycke som svepte om några 

50 Lidman, sid.77 
51 Lidman, sid. 77 
52 Bhabha, sid. 126 
53 Lidman, sid. 215 
54 Ibid., sid. 75 
55  Ibid., sid. 59. Någon översättning till vad kraftuttrycket betyder går ej att finna, vare sig i den 
språkstudie som Karl-Hampus Dahlstedt gjort där han sammanställt en lidmansk ordlista. Inte heller i den 
som går att finna längst bak i Lidmans roman.  
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höga blad. Får se nu vars jag var?56 
 
Trots att både Didrik och Agust talar på dialekt i scenen ovan väger deras ord och 

språkbruk inte lika tungt. Medan Agusts brytning markerar avståndet som föreligger 

mellan honom och orden han läser i konungens brev, bekräftas snarare Didriks 

maktinnehav genom att han slänger sig med ord vilka han inte längre är del av och 

därför kan ironisera över. Detta kommer sig av Didrik dubbla språktillhörighet vilket 

gör att han på ett helt annat sätt än Agust ”har råd” att missbruka skjelletmålet. Med 

tvåspråkigheten kommer Didriks möjlighet att använda sig av båda. Ena stunden 

understryker han sin språkliga överlägsenhet genom att ta distans och tala genom 

rikssvenskan, i andra lägger han sig oförskämt nära folkmålet och skapar därigenom en 

osäkerhet kring vilket han egentligen tillhör. Tvåspråkigheten skapar i det avseendet en 

ambivalent hållning vilken Didrik kan nyttja för att utöva makt bland sina kamrater.  

En liknande osäkerhet uppstår i mötet mellan kommissarie Holmgren och Didrik 

då de vid ett tillfälle i romanen samspråkar kring hur de ska lyckas leda järnbanan till 

byn. Kommissarie Holmgren utgör ”Konungens utsände” och är kommen till Lillvattnet 

med ”orden och ordningen” för att upprätthålla kolonialmaktens lagar. Didrik hyser en 

väldig respekt för Holmgren och rodnar av stolthet då kommissarien inleder deras 

samtal: ”Nu är det vi två som skola talas vid på svenska.”57 Men sedan tar samtalet en 

oväntad riktning. Holmgren börjar pendla mellan högt och lågt i både tal och sättet att 

vara på. Med vädersläppningar, sörplande, sexistiska anspelningar och språklig 

vårdslöshet – vilka alla är uppträdanden som Didrik förknippar med sitt eget 

folks ”ohöviskhet” – visar sig Holmgren vara precis likadan som alla andra i byn. Detta 

stämmer inte överens med den bild Didrik skapat sig om den civiliserade, 

bildade ”rikssvensken”: ”Hur annorlunda han tänkt sig de finas liv; att de som aldrig 

behövde dika eller mocka gödsel skulle ha en kroppslig stolthet – föra sig ädelt och 

hava ett i allo höviskt skick.”58 Holmgrens tvetydiga uppförande väcker en stark 

osäkerhet hos Didrik: ”Med sina kved, salens prakt, klockkedjan och ämbetsspråket är 

han vördnadsbjudande, Holmgren. Samtidigt gjorde han saker som Didrik inte kunde 

tyda.”59 Osäkerheten kring Holmgren väcker i sin tur en osäkerhet kring Didrik själv. 

Som Bhabha påtalar i sin postkoloniala teori definieras vanligen det koloniserade 

subjektet i relation till kolonisatören och vad denne inte är.60 Didrik har ingen aning hur 

56 Lidman, sid. 69 
57 Ibid., sid. 203 
58 Ibid., sid. 201 
59 Ibid., sid. 200 
60 Bhabha, sid. 103 

13 
 

                                                 



 
 

han skall se på sig själv då bilden av Holmgren och den stereotypen rikssvenskan 

raseras och visar sig vara tvetydig och ambivalent. Han kan inte längre utforma sin 

identitet genom att ”härma” den han tidigare velat vara lik eftersom Holmgren, det vill 

säga rikssvensken, inte längre utgör en tydlig motbild till Didrik själv. För Holmgren 

blir detta ett sätt att markera sin överordning. Genom att agera på ett sätt som tar ifrån 

Didrik möjligheten att definiera sin överman, visar han istället att det är han som 

bestämmer och definierar Didrik. I detta vilar en vidare definition av 

begreppet ”ambivalens” vilket Bhabha menar utgör den koloniala diskursens 

huvudsakliga koloniala maktmedel.61  

 Enligt Bhabha skapas ambivalensen som en produkt av att stereotypen aldrig 

stämmer.62 Såväl Holmgren som Didrik utgör båda bra exempel på detta. En civiliserad, 

bildad, rikssvensk man som Holmgren kan släppa väder och språka på ett sätt som inte 

stereotypen tillåter. På samma sätt är Didrik en avvikelse från rikssvenskens bild av 

infödingen: ”Du är en ganska ovanligt stilig karl. […] På ett sätt är du jävligt strong – 

högfärdig som jag sa. På ett annat sätt är du mindre självtillräcklig än storhopen av 

Lillvattensborna.”63 Holmgren ser något annat i Didrik som inte den ”stereotype” 

Lillvattensbon har. Didrik är ”högfärdig” och ”mindre självtillräcklig” på samma gång. 

Han bottnar i båda de världar som egentligen borde vara en. Didrik får i och med detta 

ett kolonialt försprång eftersom Holmgren saknar just denna dubbla tillhörighet – att å 

ena sidan behärska arbetet och kroppens fysiska styrka, å andra sidan tillägna sig 

språket och intellektets mentala förmåga. Didriks dubbla position gör att han avviker 

från stereotypen så som Holmgren känner den. Detta ger upphov till en förskräckelse 

som på samma gång föder en förtjusning kring Didriks sätt att tillgodogöra sig makt. 

Osäkerheten föder en nyfikenhet, Holmgren vet inte om han ska bejubla eller bespotta 

Didriks hybrida position.64 I verkningarna av ambivalensen som därigenom skapas 

passar Didrik på att utöva sin makt: ”Utan att skryta tror jag att jag törs säga att jag vet 

hur man hinkar upp vatten, sa Didrik. Om det är så lätt! Med de händerna ja, sa 

Holmgren avundsjukt och stoppade sina egna i armhålorna.65 Då Didrik tröttnat på att 

låta Holmgren behandla honom hur som helst fastlägger han först sin fysiska 

61 Bhabha, sid. 95 
62 Bhabha, sid. 99f 
63 Lidman, sid. 213f 
64 Bhabha, sid. 107 Enligt Bhabha anses heterogeniteten som oförenlig med den koloniala diskursens 
fixerade stereotyper. Likaså strider den mot subjektets egen strävan att identifiera sina ”pure origin”. Men 
vad som händer när Didriks hybriditet ändå blir en lyckad motståndshandling som försvagar och tar över 
Holmgrens makt är att hybriditeten väcker en viss beundran och avundsjuka. Trots att den koloniala 
diskursen opponera sig mot en just sådan, hybriditet.   
65 Lidman, sid. 215 

14 
 

                                                 



 
 

överlägsenhet och sedan sin språkliga likvärdighet genom att tala med en oklanderligt 

korrekt rikssvenska: ”Är det så att jag besudlar denna sal med min närvaro skall jag 

strax gå ut.”66 Stereotypen blir en bild vilken Didrik kan kontrastera mot och på så sätt 

tillgodogöra sig ambivalensen som kommer där ur. Han förhåller sig till stereotypen på 

ett ”aggressivt” och ”metonymiskt” sätt, enligt Bhabhas begreppsapparat och kan därför 

vinna kraft och visa sig talbar på ett sätt som inte Holmgren väntat sig. ”The return of 

the oppressed”, menar Bhabha.67 Didrik går från att definieras av Holmgren som ett 

objekt till att agera motståndskraftigt och bli ett talande subjekt: ”Didrik som hela tiden 

kastats mellan skam och ära kom i samma stilla raseri som ställt honom på fötter i 

sockenstugan. Och han stod lätt svajande och talade utan att söka ord.”68 I den stunden 

utgör Didrik ett hot för Holmgren som inte riktigt vet hur han ska värja sig mot Didriks 

å ena sidan kroppslighet, å andra sidan talbarhet. Stereotypen har spelat ut sin roll 

eftersom Didrik visar sig vara annorlunda. Precis detta menar Bhabha utgör 

stereotypens ambivalenta attribut – att å ena sidan vara giltig och att å andra sidan 

bevisa motsatsen.69  

Didriks tvåspråkighet kan sägas vara orsaken till varför stereotypen kullkastas. 

Med rikssvenskan vid sidan av sin ursprungliga ”bondska” har han möjlighet att tilltala 

Holmgren och på samma gång motbevisa dennes koloniala föreställningar. På det viset 

legerar han också två världar som inom den koloniala diskursen anses vara oförenliga. 

Tvåspråkigheten visar på avsaknaden av en fix identitet vilken stereotypen upprätthåller 

och möjligheten att ge sig själv en ny identitet, ett nytt språk på vilket han kan 

förverkliga sitt subjekt: ”The oppressed who has moved from object to subject speaks to 

us in a new way”70 skriver bell hooks. Språket utgör enligt henne en kolonial 

motstrategi vilken på samma sätt som Bhabhas mimicry, föder ett nytt språk genom att 

härma, ”the same, but not quite”, en ny röst på vilken den koloniserade kan tala – ”the 

liberatory voice”.71 

På samma sätt är detta vad man skulle kunna säga att Sara Lidman gör med sin 

legering av västerbottniskan och rikssvenskan. Hon talar genom ”the liberatory voice”. 

Genom sin egen tvåspråkighet vilken hon förkroppsligar i Didriks karaktär skapar hon 

66 Lidman, sid. 211 
67 Bhabha, sid. 104 
68 Lidman, sid. 210 
69 Bhabha, sid. 99f 
70 hooks, sid. 29 
71 hooks, sid. 29 
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ett nytt språk, en ”oppositional discourse”72 vilken Annelie Bränström Öhman menar 

föder det lidmanska idiomets dissidenta hållning: ”Istället för att tala om dialekt vill jag 

därför läsa Lidmans romanspråk som en ’dissident’ stil […] där vardagslivets sinnliga 

närhetsord bringas i ständig konfrontation med Överhetens fjärmande och ibland direkt 

pompösa ordval.”73 Lidmans tvåspråkighet är ett försök skriva tillbaka och motsätta sig 

statens förtryck av det västerbottniska folket. På samma sätt låter hon Didrik tillägna sig 

en tvåspråkighet som gör det möjligt för honom att skriva till konungen och kräva 

järnvägen till byn. Bränström Öhman menar att det lidmanska idiomet utgör ”[…] en 

berättarstrategi; ett prövande av de språkbruk, tonfall, ordklanger som bäst förmedlar 

kunskap om den djupa kärlek som finns i hjärtat av historien om Lillvattnet, dess 

människor och landskap.”74 Beskrivningen får högsta relevans även vad gäller Didriks 

koloniala strategier. Med sin dubbla språktillhörighet förmedlar och förverkligar han sin 

längtan att få släppa Sverige in till byn på samma sätt som Lidman längtar att få släppa 

historien ”om byn” ut i Sverige. Birgitta Holm skriver i sin Lidmanbiografi om 

Jernbaneeposet i sitt sista kapitel vilket hon också döper till ”Byn i världen” .75 Med det 

vill hon understryka Lidmans försök att legera båda världar som Didrik i själva 

berättelsen utgör symbol för – ”platsen för samexistens”.76   

 
2.2 Det betecknande språket och det otillräckliga folkmålet 
I följande avsnitt kommer de koloniserades subjekttillblivelse som i det här fallet syftar 

på tillblivelsen av Homi K. Bhabhas ”koloniserade subjekt”77 att beskrivas med hjälp av 

Julia Kristevas psykolingvistiska teori om hur ett subjekt blir till och tillägnar sig ett 

språk. Likaså bell hooks redogörelse för hur ”the liberatory voice” – alltså skapandet av 

ett nytt språk – anses vara nödvändig för den koloniserades omvandling till ett subjekt.78 

Utgångspunkten är således att karaktärerna i Sara Lidmans roman befinner sig i vad 

som enligt Kristeva utgör ”den tetiska fasen” vilken hon beskriver som ”en tröskel 

mellan två heterogena områden: det semiotiska och det symboliska.”79  

Att båda funktionerna finns tematiserade i Lidmans roman som två separata språk 

kan konstateras genom ett par nedslag i texten. Det första angår spelmannen Jonas som 

72 hooks, sid. 29. Enligt hooks utgör the ”liberatory voice” ett språk som kan alternera den koloniala 
diskurs som upprätthåller det koloniserade subjektets förtryckta position.   
73 Bränström Öhman, sid. 23f 
74 Bränström Öhman, sid. 22 
75 B. Holm, sid. 340. ”Byn i världen” är lånat från titeln på tredje och avslutande kapitlet i 
Lidmanbiografin där Birgitta Holm analyserar och avhandlar Jernbaneeposet.  
76 B. Holm, sid. 360 
77 Bhabha, sid. 126  
78 hooks, sid. 29 
79 Kristeva, sid. 298 
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är en av grabbarna i byn som har fått gåvan att kunna vissla riktigt bra. Att vissla anses 

dock vara syndigt i Lillvattnet80 och Jonas får därför inte tillfälle att spela någon 

annanstans än ute i skogen. ”Hela marken är ju fördömd hur som helst”,81 konstaterar en 

av Jonas kompisar innan de ber honom att börja vissla ett par bitar.  

 Inom såväl postkolonial- som Kristevas subjekttillblivelseteori 

har ”moderkroppen” liksom ”moderjorden” en tendens att utgöra varandras namne. 

Båda beskrivs som kroppsliga, kvinnliga, gåtfulla och mystiska, obundna, förrädiska, 

musikaliska, rytmiska82 och detta är en uppfattning som går i linje med hur även 

pojkarna ser på naturen i romanen. Att vissla nere i byn är som att spotta inne på golvet i 

stugan, ”men i villande skogen råder helt andra lagar”,83 resonerar de och förlägger på 

samma gång det ”musikaliska”, ”rytmiska”, ”förrädiska” och ”syndiga” i skogen på ett 

sätt som liknar Kristevas. Mot visslingen kontrasteras i sin tur orden. På Jonas repertoar 

finns bara psalmer vilka han räds för att vissla eftersom han med den syndiga visslingen 

tar ”det heliga” i mun. ”Inte då”, svarar någon av grabbarna. ”När du visslar hörs inga 

ord.”84 Man är således medveten om polariseringen som råder mellan det musikaliska 

och verbala. Musiken kan aldrig ersätta orden: ”Tonerna är för tunna. De utmanade en 

finhet som allt annat förmenade dem: törst, kläder som skavde, lus, en brunst som 

förnärmade dem varje natt och ledig stund.”85 Lusten, kroppen, musiken och skogen 

förknippas otvetydigt med moderjorden/moderkroppen som står för den semiotiska 

funktionen. I kontrast löper de symboliska orden, oförenliga med hädelsen som 

visslingarna frammanar. Ord som passar bättre i samhället, i civilisationen, än ute i den 

vilda ödemarken.   

För karaktärerna i Lidmans roman är subjekttillblivelsen en mycket viktig process. 

Till och med oumbärlig för de karaktärer som ännu inte blivit subjekt eftersom de inte 

haft möjligheten att tillgodogöra sig det symboliska språket – rikssvenskan.86 Byborna i 

Lillvattnet (med undantag för Didrik och ett par karaktärer till) saknar därför 

80 Lidman, sid. 72 
81 Lidman, sid. 72 
82 Kristeva, sid. 293 
83 Lidman, sid. 72 
84 Ibid., sid. 72 
85 Ibid., sid. 72f 
86 Rikssvenskan är normerande eftersom den talas av de subjekt med innehav av makt i romanen – 
Holmgren, Didrik, Konungen med flera som alla redan tillägnat sig det symboliska språket. Mot dessa 
kontrasteras de övriga byborna. Så länge de inte bekantat sig med det symboliska språket tillhör de vad 
Kristeva kallar ”choran” och är under subjekttillblivelse. I ett sådant stadium brukas istället det semiotiska 
språket vilket därmed likställs med bybornas dialekt och folkmål. Enligt denna uppdelning mellan det 
symboliska och semiotiska språket, mellan rikssvenskan och folkmålet, utgår fortsättningsvis analysen. 
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möjlighet ”att beteckna”, liksom de själva ännu inte anses ”vara betecknade”87 då 

konungamakten vägrar att kännas vid dem i romanen. Utifrån romanens postkoloniala 

tema blir ”oförmågan att beteckna” tematiserat genom bybornas otillräckliga språk. Till 

exempel lär sig Didrik inse att folkmålet inte duger utan att han endast med hjälp av 

rikssvenskan kan opponera sig mot centralmaktens förtryck. Istället blir han av 

kommissarie Holmgren tilldelad en ”Juridisk Handbok samt en liten ordbok som 

förklarar de främmande uttryck du måste behärska”88 för att Didrik skall kunna tjäna 

och vinna förtroendet bland Sveriges maktinnehavare. Folkmålet är således ett ”icke 

betecknande” som kontrasteras mot det symboliskas förmåga ”att beteckna”. Det 

västerbottniska folkmålet blir därför en representation av det semiotiska.  

Att Lillvattensborna själva i sin tur inte skulle vara betecknade kan fastläggas 

genom att studera på vilket sätt de bemöts av omvärlden. Didrik hävdar bestämt 

att ”dem måste få veta och känna att vi finns här”89 då han under en sockenstämma reser 

sig upp och utagerar sitt missnöje. ”Från det verkliga Schwärje sändas helt visst anrop 

till Kronans alla socknar och undersåtar. Men vad svara vi?”90 Didrik har tröttat på att 

inte kunna svara då centralmakten tilltalar byn. Men han är också trött på att aldrig 

väntas kunna ge svar. Tystnaden är således ömsesidigt accepterad. Så länge byborna inte 

frigjort sig från den semiotiska tystnaden är de ofullkomliga subjekt som på samma 

gång är omöjliga att beteckna som de själva är oförmögna att beteckna. Först när de 

genomgått vad Kristeva kallar kastrationen, då byborna lösgjort sig från moderjorden, 

fullgörs deras subjekt.91  

Mot denna bakgrund skall nu ett samtal mellan Didrik och grabbarna i byn 

analyseras till föremål för den koloniserades subjekttillblivelse i romanen. Didrik och 

hans vänner är ute i skogen för att genomföra vårens första hästsläpp och de står längs 

dikesrenen och betraktar sina hästar. Kommunikationsakten är vad som framför allt 

intresserar mig i deras samtal, hur de talar och på vilket sätt de utifrån Kristevas 

subjekttillblivelseteori påverkar sina subjekt.   

 

2.3 Från koloniserat objekt till subjekt 
Lidman låter pojkarnas kollektiva blick beskåda hästarnas löp över fälten. ”Ungkarlarna 

87 Kristeva, sid. 296f. Kristeva menar att subjektet måste spegla sig i modern för att tillägna sig det 
symboliska språket. Därigenom sker även en frigörelse från det semiotiska vilket gör subjektet möjligt att 
beteckna på samma gång som den språkliga funktionen gör det möjligt för subjektet att själv beteckna.   
88 Lidman, sid. 220   
89 Ibid., sid. 189 
90 Ibid., sid. 188 
91 Kristeva, sid. 296f 
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hade längtat efter den där dagen hela vintern, att få känna detta dunder, att få stå i en 

hop karlar och lukta häst, att kunna säga något som skulle få de andra att skratta […]”92 

Den som står utanför denna kollektiva betraktelse är Ludvig från Tallheden. Han delar 

inte sina kamraters entusiasm, utan verkar tvärtom vara frånvarande och bekymrad.  

Lidman skildrar denna scen genom att låta Ludvigs agerande fokaliseras genom 

den övriga gruppens kollektiva medvetande.  Didrik och de andra grabbarna ser för sina 

tankar hur Ludvig fixerar hästen med sin blick, hur han sedan skyndar dit hästhovarna 

sjunkit ner i sanden och hindrar där sin egen krakes hovspår att försvinna bland de 

andra.93 Lidman låter Ludvigs handling föregås av grabbarnas tankar vilka fortsätter:  
 

Och lyfter han inte med sinnesrubbad omsorg den jordkakan och vänder och lägger ned den så att 
hovens runda del syftar åt Tallhedens till? Och hör efter om han inte läser medan han lägger ned 
avtrycket? Ord som ska fästa hästens åhåga till det nya hemmet?94 

 
Med grabbarnas tankeflöde ovan tillskrivs Ludvig en viss vidskeplighet som kommer av 

att han tillber jorden. Ludvig själv hade med all säkerhet beskrivit det annorlunda, men 

grabbarna väljer att kalla det för vidskepelse.95 Enligt Bal är detta möjligt eftersom 

fokalisatorn alltid är i överläge och kan så länge hen får behålla seendet bestämma hur 

det fokaliserade objektet skall uppfattas och beskrivas.96 Det fokaliserade objektet är i 

det här sammanhanget Ludvig. Grabbarnas kollektiva medvetande utgör fokalisatorn 

eller ”det fokaliserande subjektet”97 som återger Ludvigs handlingar och tankar utifrån 

endast sitt perspektiv. I fokaliseringen råder således en viss obalans.  

Genom att låta grabbarna tänka Ludvigs tankar markerar Lidman hans 

underordning och oförmåga att yttra dem på egen hand. Han saknar förmågan 

att ”beteckna” och tillskrivs således en semiotiserad ordlöshet kopplad till den 

vidskepelse han uttrycker genom sin naturdyrkan. Enligt Kriseva innebär detta att 

Ludvig ännu befinner sig i ”den tetiska fasen”. Han är fortfarande en del av 

moderkroppen/moderjorden (vilket hans vidskepelse bevisar) och så länge det varar kan 

han inte fullborda sitt subjekt och lära sig tala. Istället gör pojkarnas kollektiva 

medvetande det åt honom. I stycket utgör Ludvig inte bara ett ofullkomligt subjekt utan 

även textens fokaliserade såväl som koloniserade objekt.  

När subjektet skall frigöra sig från sin moderliga bakgrund går hen in i ett 

92 Lidman, sid. 57 
93 Ibid., sid. 57 
94 Ibid., sid. 57f 
95 Ibid., sid. 57 
96 Bal, sid. 149f 
97 Bal, sid. 149 
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spegelstadium i vilket Kristeva menar att språktillägnelsen sker.98 För Didrik, Ludvig 

och de andra grabbarna har recitationen i det avseendet en viktig roll att spela. 

Recitationen blir ett sätt att spegla sig i den symboliska norm som tillfälligt hjälper dem 

att beteckna sig själva och sin omgivning. Detta gör att de kan urskilja det egna 

subjektet i förhållande till den objektsvärld de med hjälp av det symboliska språket 

betecknar.99 Recitationen kan också ses som en handling av mimicryns koloniala 

motstrategi. Återgivandet av det symboliska språket, det vill säga rikssvenskan, ger dem 

möjlighet att inta det koloniserade subjektets dubbla position – att å ena sidan 

upprätthålla kolonisatörens förtryck och å andra sidan ta sig friheten att avvika från sin 

fixerade stereotyp. Bhabha hänvisar även i samband med den koloniserades 

subjekttillblivelse, liksom Kristeva, till speglingsakten där subjektet möts av en 

komplexitet i spegelbilden som både alienerar och gör det möjligt för subjektet att se sig 

själv.100 Samma tvetydighet möter subjektet när hen speglar sig i det symboliska 

språket. Det vill säga när grabbarna reciterar de tal och texter som är sprungna ur 

rikssvenskan. Genom att ta förtryckarnas ord i sin mun bevarar de språket på vilket de 

själva blir förtrycka men skriver samtidigt in sig i den tradition vilken förtryckaren 

placerar dem utanför.101  

Kläpp-Janis är det främsta exemplet på den som i romanen äger recitationens 

gåva. Så fort någon vill berätta något om något ber man Kläpp-Janis spela upp, 

verbalisera och imitera. ”Om en kväll i januari man trodde att tiden stannat och glömt 

bort en, var man räddad om man kunde minnas en enda av Kläpp-Janis 

återgivningar.”102 För honom är recitationen ett sätt att bespegla sin omgivning. Att 

härma prosten, ”den lösa pigan med garosibandet” eller ”hästen med manet rött”103 är 

alla exempel på återgivningar vilka Kläpp-Janis ger men som enbart resulterar i ett 

misslyckat försök att ta någon annans ord och göra dem till sina egna.  

Kristeva menar att bespeglingen utgör ett försök att urskilja sig själv och andra 

objekt genom att spegla sig i modern. För att därigenom kunna tillägna sig det 

symboliska språket måste modergestalten vara uppbärare av båda.104 På samma sätt får 

man anta att Kläpp-Janis omgivning – främst de våta, karga träskmarkerna men också 

98 Kristeva, sid. 296 
99 Kristeva, sid. 296 
100 Bhabha, sid. 110 
101 Bhabha, sid. 122f. Bhabhas definition av mimicryns ”partial presence” som behandlar just det 
koloniserade subjektets dubbla position. Vad gäller speglingen menar Bhabha att komplexiteten består i 
att tvingas känna igen sig i en bild som färglagts och tecknats av någon annan.   
102 Lidman, sid. 65 
103 Lidman, sid. 62f  
104 Kristeva, sid. 289 Observera att modern själv är en del av den semiotiska choran och endast uppbärare 
av det symboliska språket 
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kyrkan, överheten och prosten – inrymmer en tvåspråkighet vilken han bespeglar genom 

att recitera såväl bondens grova mål, sångerna och sederna som prostens högtidliga 

predikningar, kungörelser och psalmer.  

Kläpp-Janis kan återge, men det är också det enda sättet på vilket han får komma 

till tals i romanen. En sådan spegling menar Bhabhas snarare gör honom till ”the 

narcissistic object-choice” där viktigare än själva språktillägnelsen är självhävdelsen 

och snarare att bära upp det symboliska språket än ersätta det.105 Trots speglingen och 

tillägnelsen av det symboliska språket utgör Kläpp-Janis inte något fullkomligt subjekt. 

Detta eftersom han återger rikssvenskan som ”the same” utan något ”but not quite”.  

Ytterligare en karaktär för vilken recitationen spelar en viktig roll är Agust 

Jonsson från Digerträsk. Hans återgivning består i att ”utantilläsa” brevet som konungen 

sänt till socknen angående utdikningsföretaget. Med detta söker Agust briljera och stiga 

i anseende hos sina kamrater: ”Agust höjde blicken och började rabbla som en 

katakesläxa han skulle kunna till den yttersta dagen.”106 Även Agust sätt att bespegla sin 

omgivning och ”härma” konungens röst är ett misslyckat försök att bli det koloniserade 

subjekt som har möjlighet att tala för egen tunga. Liksom Kläpp-Janis hamnar han 

istället i ett tillstånd av självhävdelse vilket snarare bekräftar honom som objekt än 

fullgör hans subjekt. Vad Kristeva liksom bell hooks och Bhabha menar är att en 

legering av de båda språken är nödvändig för att subjekttillblivelsen skall realiseras. 

Bell hooks skriver: ”reunite, reconcile and renew”107 med samma intention att förnya 

och förändra språket som Bhabha tillskriver mimicryn, ”the same but not quite”108. Till 

och med Kristeva menar att det semiotiska måste återkomma efter det symboliskas 

språktillägnelse för att ”ge plats åt en betecknande verksamhet”109. I detta vilar både 

Didriks, Kläpp-Janis och Agusts svårighet. Att tillägna sig ett språk utan att mista ett 

annat. 

 
2.4 Konflikten mellan ord och jord 
Att språket blir det medel med vilket den koloniserade återupprättar sin makt och 

värdighet utgör Spadar-Abdon den största symbolen för. Spadar-Abdon är en man av 

jorden. Han arbetar fyra gånger så snabbt som sina jämlikar och har en tro på spaden 

105 Bhabha, sid. 110. Bhabha menar att den metaforiska positionen inom den koloniala diskursen är ett 
narcissistisk förhållningssätt där subjektet söker finna sin plats uti spegelbilden snarare än angripa den 
snedvridna verkligheten som där bespeglas.  
106 Lidman, sid. 68 
107 hooks, sid. 28 
108 Bhabha, sid. 122 
109 Kristeva, sid. 301 
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som med sitt sylvassa spadarblad förankrar honom i jorden.110 När romanen inleds är 

laga skifte på väg att genomföras i Lillvattenssocken och Spadar-Abdon är den enda 

som riktigt motsätter sig Stockholms utsända lantmätare som tar sig friheten att rita nya 

linjer i marken. ”Är det inte som om den där pålen suttet i hans eget kött på det 

Paulinska viset?”111 funderar byborna då Abdon bestämmer sig för att sälja allt han äger 

och reser till Stockholm för att söka sin och socknens upprättelse. Men resan genererar 

ingen framgång. Istället blir han bedragen, bortvisad och tvingas återvända hem med 

svansen mellan benen. I den stunden beslutar sig Spadar-Abdon för att finna ett nytt 

verktyg med vilket han skall återta sin mark. Spaden ersätter han med tjuvstören, 

pennan, för att lära sig ”råta bokstäver” och att skriva: 

 
Jag har en påle där hemma som står fel. Den går inte att flytta med järnspett. Men en som kan 
hantera tjuvstörn han kan göra vad han vill. Han kan skaffa sig rätt om så skulle vara. Du ska få se 
en som flyttar pålen dit där han ska stå, sa Spadar-Abdon och viftade med pennan och gick.112 

 
Spadar-Abdons öde personifierar konflikten som råder mellan ord och jord. Likaså 

porträtteras ”offret” – spaden – vilken Spadar-Abdon tvingas kasta för att istället 

fatta ”tjuvstören”, på ett sätt som verifierar behovet av ett språk för att byborna skall 

kunna försvara sig. Samma sak gäller även Didrik. Holmgren kräver rikssvenskan som 

underminerar folkmålet. Han profeterar socknens framtid då järnbanan skall ha dragits 

genom bygden och uppmanar Didrik: ”Konungen stiger ut för att mottaga allmogens 

sorl. Didrik Mårtenson omformar detta sorl till en värdig hyllning. Uppfattat?”113 

Didriks uppgift blir att agera översättare mellan de båda språken, men ändå inte helt 

opartiskt. Didrik tvingas välja – rikssvenskan eller folkmålet. 

I brottet mellan rikssvenskan och folkmålet befinner sig även Doktor Ström, 

romanens ”resonör” och vise språklärare. Liksom Didrik är han en av de karaktärer som 

behärskar både folkmålet och rikssvenskan. Till honom går Didrik för att dricka sig 

otörstig på kunskapskällans vatten i vilket Ström själv tycks ha drunknat för längesedan. 

Ström är desillusionerad, trött på att verka mittemellan två språk vilka sliter honom itu. 

Han beskriver det för Didrik genom en jämförelse med gravitationslagen:  

 
Tänk dig Lodlinjen. […] Ditt eget jämviktorgan är byggt av samma princip. […] Och jag kände 
det: genom min kropp gick en ”tråd” till jordens mittpunkt. Om tråden hade slaknat det minsta 
skulle jag ha fallit av ut i den yttersta kölden. Om den spänts en aning hårdare skulle jag dragits 
ned, in genom jordskorpan, och brunnit upp. Bägge dessa faror var förnimbara.114 

 

110 Lidman, sid. 12ff 
111 Ibid., sid. 14 
112 Ibid., sid. 105 
113 Ibid., sid. 219 
114 Ibid., sid. 113f 

22 
 

                                                 



 
 

För Ström handlar det om en tvetydighet i hans språkliga förhållande mellan 

rikssvenska och folkmålet. Att å ena sidan undervisa språket på vilket hans elever bli 

förtryckta, att å andra sidan längta efter orden, efter rätten att berusa sig i språket liksom 

vem som helst annan.115 I detta blir Ström själv ett slags språklig paradox i vilken han 

på samma gång föraktar som förtjusas av tvåspråkighetens tvetydighet. Ström kan tala 

om orättvisan men inte helt utan att på samma gång utöva den: ”Bildningen blir ett 

privat njutningsmedel, någonting att briljera med och svartsjukt undanhålla gemene 

man. Didrik undrade vad privat, briljera och gemene betydde.”116 I samma stund som 

Ström beskriver bildningens förrädiska, exkluderande natur förråder och exkluderar han 

själv Didrik i samma veva. Bhabha kallar det koloniserade subjektets ”partial presence” 

vilken hen aldrig kan ta sig ur. Det handlar om en ständigt dubbel närvaro i vad som på 

samma gång bestrider som bejakar Ströms värderingar. I det omöjliga varat att befinna 

sig mittemellan språken, mellan folkmålet och rikssvenskan, som blir till ett slags 

språklig strid i sig. ”Language is also a place of struggle”, skriver hooks och syftar på 

denna språksvårighet.117 Ändå är det i stridande stund som Doktor Ström berusar sig 

allra mest. Längtan efter orden är oändlig, en längtan efter att känna och förstå som i 

samma stund som den realiseras förråder sin egen ursprunglighet.  

På sätt och vis är detta priset av att befinna sig i den dubbla språktillhörighet som 

både Ström och Didrik gör – i konflikten mellan ord och jord som klyver dem itu 

eftersom de har tillgång till båda världar. Den koloniala ångesten kommer av att 

tvåtillhörigheten så småningom mynnar ut i en otillhörighet vilken tvingar fram ett nytt 

sätt att uttrycka sig på. Som när hooks menar att varken förtryckarens eller den 

förtrycktas språk duger till att stämma upp i ”the liberatory voice”. Istället kräver hon en 

rekonstruktion, en restauration som handlar om att ”rewrite”, ”reconcile” och ”renew” – 

en återskrivning, en hopskrivning och en omskrivning som kan bana väg ut ur den 

koloniala ångesten. Ett nytt språk, ett nytt ”tungomål” på vilket det koloniserade 

subjektet lär sig tala.118 ”Kastrationen måste ha varit ett problem, ett trauma, ett drama, 

för att det semiotiska skall kunna återkomma genom den symboliska uppställningen 

vars behov det är.”119 Kristeva menar att språksvårigheten och det språkliga offret 

kräver den koloniala ångesten för att det semiotiska språket – folkmålet – skall 

återvända. En ”syntes”120 menar hon likhet med den legering som Lidmanforskarna 

115 Lidman, sid. 112-120 
116 Lidman, sid. 120 
117 hooks, sid. 28 
118 Detta tycks både Gösta Holm och Karl-Hampus Dahlstedt vara eniga om. 
119 Kristeva, sid. 301 
120 Kristeva, sid. 301  
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hävdar att Sara Lidman lyckats åstadkomma.  

På det viset understryks vikten av ett eget språk, ett nytt språk i subjektets 

tillblivelseprocess. Att över huvud taget bli en röst som tages på allvar och att tala för 

egen tunga utan att vare sig den förtrycktas ordlösa historia eller förtryckarens språk 

behöver tillämpas. Att hitta en väg ut ur den koloniala ångesten som otillhörigheten ger 

upphov till. Detta manifesterar Lidman genom hela första romanen av Jernbaneeposet, 

Din tjänare hör. Hennes språkliga paradox är på samma sätt som Doktor Ströms 

motsägelsefull och komplex vilket mynnar ut i ett slags otillhörighet – mittemellan 

rikssvenskan och folkmålet varifrån hon kan börja tala för egen stämma. I en 

föreläsning från 1998 kommenterar Lidman själv språksvårigheten och konflikten 

mellan ord och jord vilken kräver att ett måste offras för att ett annat skall kunna 

vinnas: ”Det gick inte att behålla både granens språk och skolans språk, utan jag fick 

lov att ta ett.”121 På samma sätt som Didrik tvingas Lidman välja rikssvenskan framför 

folkmålet eftersom det utgör hennes enda möjlighet att tala i offentligheten. Men så 

småningom tröttnar hon på att utagera det otalbara objekt vilket hon gör sig till genom 

att underkasta sig sin överherres språk: ”[…] men hur skall man bära sig åt? […] men 

hur kommer man till?”122 Lidman finner liksom hooks språksvårigheten i att förhålla sig 

mittemellan två språk vilka hon inte otvetydigt kan uttrycka sig på utan att förråda ett 

annat. Men det är just i otillhörigheten som lidmanskan ”kommer till”. Konflikten 

mellan ord och jord är således nödvändig för att det talande subjektet skall kunna uppstå 

och skapa sig ett nytt språk att uttrycka sig på. Och just känslan av otillhörighet är vad 

Didrik saknar för att på samma sätt som Lidman fullborda sitt subjekt. Didrik undflyr 

den koloniala ångestens språklöshet genom att förlika sig med offret som rikssvenskan 

kräver för att han ska lyckas leda järnvägen till byn. På så vis också undflyr han sitt 

koloniserade subjekt. På så vis också undflyr han konflikten mellan ord och jord vilken 

han är dömd att legera. 

  

2.5 Hästen och tranan 
I ett tidigt avsnitt i romanen har Didrik en dröm som han har svårt att tyda. I drömmen 

figurerar en häst och en trana vilka jagar varandra fram över Lillvattens sankmarker. 

Hästen galopperar till en början problemfritt utöver myren och gäckfullt flyger tranan 

allt lägre och lägre i höjd med hästens frustande näsborrar. Så händer något plötsligt. 

Marken börjar ge vika och hästen sjunker långsamt ned i den våta, drypande, lömska 

121 Lidman, ”Som en ung förtjusande vilde” ur Historier om nyere nordisk litteratur og kunst, red. A-M 
Mai och A. Borup, København, 1999, sid. 325f 
122 Lidman, sid. 329 
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jorden.123 

Birgitta Holm har tolkat Didriks dröm som en symbol för bybornas längtan efter 

att avlasta hästens arbete och svåra gång ute i den väglösa obygden. ”Där hästen sjunker 

där stegar tranan obehindrat”124 skriver Holm och läser tranan som en metafor för 

järnvägen vilken skulle kunna överbrygga Lillvattens våta träskmarker. Hon pekar 

dessutom på paradoxen som döljer sig i denna dröm då tranan utrotas på samma gång 

hennes lätta vingslag äras genom att Didrik önskar leda järnvägen till byn. Holm ser 

drömmen som historien och modernitetens ironi. ”Det är för att hylla och upphöja sin 

plats som Didrik blir förespråkare för järnvägen. Men därmed rycker han också undan 

grunden för det liv han vill ära.”125  

Till Birgitta Holms tolkning av Didriks symboliska dröm skulle jag också vilja 

lägga konflikten mellan hästens kroppsliga börda och tranans lätta vingslag med sin 

icke-fysiska börda. Medan Holm betraktar tranan som en symbol för järnvägen vill jag 

mena att den också utgör en symbol för sättet på vilket järnvägen skall ledas in i byn. 

Lättheten men likväl styrkan i tranans vingslag är på samma sätt som språket den 

bärande kraften, trots att hästens kolossala styrka egentligen torde vara ännu 

starkare. ”Häst’n gnäggade. Det var ett skratt i tanken att hans fruktansvärda styrka inte 

skulle förslå mot denna tunnhet.”126 Här blottas tvärtom den fysiska styrkans baksida 

och vad den inte har förmåga att åstadkomma – att korsa det västerbottniska inlandets 

träskmarker. Det kan däremot tranan, järnvägen, som äger en annan typ av förmåga 

vilket i det här fallet visar sig vara det enda hållbara. Konflikten är likaledes tydlig hos 

Spadar-Abdon som tvingas välja tjuvstören framför spaden för att flytta på pålen där 

hemma, trots att spaden onekligen borde vara bästa verktyget för ett sådant företag.127 

Konflikten mellan spaden och tjuvstören, mellan tranan och hästen, är i sin tur alltså två 

exempel som visar på den ännu större konflikt i romanen som råder mellan jord och ord. 

Och att det för Didrik och Spadar-Abdon handlar om att tvingas välja. Antingen orden 

eller jorden. 

Didriks dröm återkommer ytterligare en gång i slutet av romanen i en allt mer 

detaljerad utsaga. Den här gången personifieras jorden av rotehjonet Hård som Didrik 

och de andra grabbarna tidigare kränkt till den inhumanitära grad att Hård förlorat all 

sin mänsklighet. På det viset har han blivit ett med skogens våta 

123 Lidman, sid. 27f 
124 B. Holm, sid. 358 
125 B. Holm, sid. 359 
126 Lidman, sid. 27 
127 Lidman, sid. 105 
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träskmarker.128 ”Kommen och äten mig, Lillvattens hästar, gräset ur min pung!” ropar 

Hård och fortsätter hämndlystet: ”Och dränker eder ej förrän ni svarat er husbonde och 

kusk från mig!”129 Hårds kropp har förvandlats till en del av de lömska träsk till vilka 

Didriks häst återvänt i drömmen för att beta. När marken plötsligt ger vika är rotehjonet 

Hård det enda fotfäste han finner: ”Och hästen vräkte sig upp över mannen som över ett 

segare vindfälle. Han trampade ned honom vid kanten av bråddjupet. Vid kanten.”130 

Hård blir den fysiska bördans undsättning då hästens egen styrka inte räcker till för att 

bemästra träskens sanka marker. Hårds ”hårda” kropp får agera fotfäste och blir således 

det offer som krävs för att Didriks häst skall kunna fortsätta jaga tranan över fälten. 

Fotfästet kräver alltså offret, liksom tjuvstören kräver att Spadar-Abdon kastar sin 

spade. Likadant gäller Didrik. För att Didrik skall lyckas med sitt järnvägsföretag krävs 

att han offrar folkmålet för att tillgodogöra sig rikssvenskan. I drömmen om hästen och 

tranan symboliserar Hård detta offer. Hans anknytning till jorden och det grova 

folkmålet är vad som måste offras för att Didrik skall vinna lättheten i rikssvenskans 

språkliga styrka vilken har för avsikt att bära honom över träsken. Hård utgör detta 

fotfäste och på honom tvingas Didrik stå för att undvika att assimileras med de övriga 

bybornas sorl och förankring i jorden. Hård blir Didriks ”prediksten” från vilken han 

talar och tar sats då han kastar sig ut i kampen om en järnväg: ”Något måste man stå på 

när man talar till Majestämt som helgar och inviger…”131 Därifrån ser Didrik tallarna 

falla och hur de så småningom bildar en räls framför järnbanan som rusar fram genom 

skogarna.132 Det är offret som krävs för att järnvägen skall komma. Det är vad Birgitta 

Holm kallar för historien och modernitetens ironi. Att ett tvingas offras för att ett annat 

skall vinnas.  

 

3 Sammanfattning och slutsats 
Didrik lyckas alltså inte välja på ett sätt som legerar den tvåspråkighet han tillgår. 

Istället tvingas han offra jorden, det ursprungliga folkmålet, på ett sätt som försätter 

honom i en komplex situation. Tvåspråkigheten har tidigare i den här uppsatsen 

beskrivits som en kolonial strategi med vilken det koloniserade subjektet kan 

tillgodogöra sig makt genom att skapa ambivalens. Bhabhas mimicry är exempel på 

128 Lidman, sid. 84ff Hård porträtteras som en naturens avkomma vilken Didrik och hans vänner anser sig 
rätten att skända. Hård är också den karaktär i romanen som talar på allra grövst folkmål. Därmed blir 
hans koppling till de västerbottniska skogarna och ursprunget än mer förankrat. Enligt denna symbolik 
kommer Hård användas fortsättningsvis i analysen.  
129 Ibid., sid. 233 
130 Ibid., sid. 235 
131 Ibid., sid. 247 
132 Ibid., sid. 247 
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detta. Genom att Didrik iklär sig den rikssvenska mannens språkdräkt kan han 

ifrågasätta Holmgrens maktposition och stereotypa vanförställningar om det 

koloniserade subjektet. Men av tvåspråkigheten kommer inte bara positiva följder. Den 

ger också upphov till ett slags kolonialt ångesttillstånd där tvåspråkigheten istället 

riskerar att mynna ut i en språklig otillhörighet. bell hooks menar att svårigheten vilar 

just här i. Att finna en plats i gränslandet mellan förtryckarens språk och den förtrycktas 

språklöshet, att rekonstruera något som tidigare enbart figurerat i tystnad: ”It has been 

extremely difficult to move beyond this shallow[…] mere imitators of our oppressors, 

toward a liberatory vision – one that transforms our consciousness, our very being.”133 

Samma svårighet finner Didrik i sitt försök att legera tvåspråkigheten. Istället visar 

drömmen på offret som en möjlighet. Ett offer som förskjuter den koloniala ångesten.  

Begreppet är mitt försök att inringa den språksvårighet som uppstår i fallgropen mellan 

det egna och förtryckarens språk – en känsla av rotlöshet som kommer av att tillgå båda 

världar. Men på samma sätt som tvåspråkigheten är en tillgång är den också en 

motgång. Tvåspråkigheten gör att både Ström och Didrik tvingas famla i gränslandet 

mellan folkmål och rikssvenska eftersom inte någon av dem finner ett sätt att 

överbrygga avståndet däremellan. Enligt både hooks och Bhabha kräver detta en 

språklig legering. Otillhörigheten måste frammana en nytillhörighet. Således är 

ångesten en förutsättning för att det koloniserade subjektet skall lära sig tala och för ett 

nytt språk skall träda fram. 

Didriks dröm om hästen och tranan avslutar första romanen i Jernbaneeposet. 

Slutet inringar hans språkförhållande och antyder att Didrik kommer att försöka leda 

järnvägen till byn genom att ”härma” rikssvenskan. Men är det verkligen en hållbar 

metod? Tvåspråkigheten tvingar fram ett förhållningssätt som ger upphov till ångest. 

Denna lär sig Didrik förskjuta genom att okritiskt anamma rikssvenskan istället för att 

tillgodogöra sig ett nytt språk som enligt Bhabha och hooks skulle kunna vara vägen ut 

ur ångesten. Trots att romanen inte förtäljer någon fortsättning på konsekvenserna av 

Didriks val visar Doktor Ströms öde på vikten av ett språkligt förhållningssätt. Han 

personifierar ångesten som uppstår men inte hur man tar sig där ut ur. Istället är det 

romanens form, med Lidmans språk och stil, som materialisar tvåspråkighetens möjliga 

förhållningssätt. Förmågan att legera, att göra om och göra nytt. På det viset föregår 

Lidman Didriks språkliga förlopp. Hennes idiom tillrättalägger misstaget han begår och 

legitimerar därmed Kristevas, Bhabhas och hooks språkliga teori. Om att ett subjekt lär 

sig tala då hen först lär sig skapa ett eget språk.

133 hooks, sid. 29 
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