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1 Inledning 
”Men plötsligt har Afrika kommit mig in på livet som aldrig förr. Börjar få en 10 – dels 

aning om vad det vill säga att vara afrikan och utstött i eget land.”
1
 

 Sara Lidman var en svensk författare som hade ett stort politiskt intresse 

under större delen av sin livstid. Hon hade en stor betydelse för att vända opinionen 

under Vietnamkriget och efter det fortsatte bara hennes politiska engagemang att växa. 

Hon valde att ta ställning i olika frågor som sträckte sig från glesbygdspolitik till 

Irakkriget. Detta var något som gjorde att mitt intresse för hennes författarskap och 

henne som person ökade. När jag därefter kunde konstatera att hennes böcker från 

Sydafrika och Kenya inte hade ägnats lika stor uppmärksamhet som hennes romaner om 

landsbygden i Västerbotten, visste jag att jag hittat mitt uppsatsämne.  

 Romanen Jag och min son skrev Lidman efter att hon själv spenderat tid i 

Johannesburg. Hon får tydligt fram rasproblemet som fortfarande levde kvar i Sydafrika 

under 1960-talet, och som var en kvarvarande del från landets tid som koloniserade. 

Rasproblemet utvecklas ytterligare under mitten av 1900-talet genom Nationalistpartiet. 

De vann valet som ägde rum 1948 och införde då apartheidpolitiken.
2
 Detta innebar att 

majoriteten av befolkningen inte fick sin frihet med landets självständighet 1960. 

Rasproblemet var alltså fortfarande ett stort problem i Sydafrika vilket Lidman belyser 

med sin roman. Det är också en utav tre anledningarna till varför jag valde Jag och min 

son. Den andra anledningen är att Lidman väljer att använda ett svenskt perspektiv på 

problematiken genom att göra den manliga huvudpersonen, som är svensk, till 

romanens berättare. Den tredje anledningen är att romanen fortfarande kan anses högst 

aktuell i dagens samhälle. Karaktärerna och samhället är besatta av ”vi och de” och det 

kan tolkas in på många områden även idag. Vare sig det gäller ras, religion eller fotboll 

är människor benägna att gruppera in sig och se sin grupp som bättre än de andra, att 

deras sätt är det enda rätta. Lidman framhäver att detta synsätt ligger till grund för 

samhället i Sydafrika istället för att försöka lära sig av varandra och växa genom mötet 

med en ny kultur.  

 Jag och min son handlar om en far som tillsammans med sin son åker till 

Johannesburg för att tjäna pengar och blir vittnen till apartheid när de väl är där. Fadern 

som saknar ett politiskt intresse ser vad den svarta befolkningen får utstå, men gör 

ingenting för att förbättra deras situation. Hans intresse är endast inriktat på honom själv 

                                                 
1
 Birgitta Holm, Sara Lidman - i liv och text, [Ny, rev. utg.], Bonnier, Stockholm, 2005, s, 229 

2
 Apartheid (Afrikaans för ”åtskillnad”) var den officiella politiken i Afrika från 1948 efter 

nationalistpartiets seger. Jag återkommer till detta i rubriken 2.2 
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och hans son Igor, vilket gör att han ställer sig vid sidan av rasproblemet i 

Johannesburg.   

 Lidman själv åkte till Johannesburg 1960 på grund av hennes ökade 

intresse för politiken i Afrika. Hon hade ett stort engagemang och spenderade många 

dagar i rättssalar för att bättre förstå samhället och politiken.
3
 Dock kom hon att bli 

personligt utsatt för det Sydafrikanska rättssystemet efter att hon ska ha brutit mot lagen 

Immorality Act
4
. Hon blev utvisad ur Sydafrika vilket ledde till att hon fick avsluta 

romanen Jag och min son i Tanganyika, Tanzania.
5
 Alltså skrevs originalutgåvan under 

perioden från utvisningen i februari 1961 till augusti samma år. Romanen tillkom i ett 

rasande tempo då hon inte bara ville ge sitt svar på händelserna i Sydafrika, men 

upplevde ett enormt tryck på att få den publicerad.
6
 Då Lidman senare kände att 

romanen inte var helt klar valde hon att publicera en reviderad utgåva med smärre 

förändringar 1963. Den innehöll ”inga ursäkter men ett försvar” till huvudpersonen.
7
 I 

denna uppsats kommer dock endast originalutgåvan från 1961 vara närvarande. 

 Att Afrikaromanerna inte fått lika stor uppmärksamhet inom 

Lidmanforskningen tycker jag är synd. I dessa romaner blir hennes intresse för politik 

mer explicit än tidigare och Jag och min son kan möjligen ses som en vändning i hennes 

författarskap.
8
  

 

1.1 Syfte och huvudfrågeställningar 

I följande uppsats är mitt syfte att analysera Jag och min son ur ett postkolonialt 

perspektiv. Jag kommer att koncentrera mig på rasproblemet som fanns i Sydafrika och 

hur detta återspeglas i romanen. För att belysa rasproblemet kommer jag närmare 

studera teman som föräldraskap och språk som återfinns i romanen, och hur dessa 

teman återspeglas genom faderns röst. Då fadern är en jagberättare som främst är 

inriktad på sin egen, och speciellt sin sons välfärd, skapar detta en stor spänning till 

andra röster i romanen. Därför vill jag studera jagberättaren och faderns identitets 

betydelse för handlingens framställning. Fadern står mellan de vita och svarta i 

romanen, vilket betyder att han saknar en hög samhällsklass som de vita britterna erhöll. 

På grund av faderns svaga och osäkra personlighet, som särskiljer honom från de övriga 

                                                 
3
 Holm,  s, 220  

4
 Immorality Act var en lag som innebar att sexuellt umgänge inte fick överskrida rasgränserna.. Detta är 

också något som kommer förtydligas och klargöras senare i analysen. 
5
 Holm, s, 236  

6
 Holm, s, 245 

7
 Holm, s, 245 

8
 Frederick Hale, “The South African Immorality Act and Sara Lidman’s Jag och min son?”, Tijdschrift 

voor skandinavistiek., 21(2000):1, s. 55-80, 2000  s, 68 
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vita invånarna i Sydafrika, skapar detta en ambivalens och ångest hos honom som 

skapar en kontrast bredvid rasproblemet i Sydafrika. Fadern ser rasproblemet och hur de 

svarta invånarna lider men agerar inte då han finner sina personliga problem viktigare.   

 Mina huvudfrågeställningar är följande: 

 Vilka effekter blir det på berättelsen genom Lidmans val att använda en 

jagberättare som fadern? Och hur förhåller sig jagberättarens röst till andra 

röster i romanen? 

 Hur kan föräldraskap och språk betraktas ur ett postkolonialt perspektiv i 

romanen?  

 Hur blir mimicry och the ambivalence of mimicry synligt i romanen?  

För att besvara min andra punkt kommer jag även att ge en komprimerad 

bakgrundshistorik över Sydafrikas koloniala bakgrund. Jag kommer då belysa 

apartheidpolitikens utveckling som är av störst relevans för min analys, och för att 

förtydliga vad som lever kvar i Sydafrika och hur rasproblemet först blev aktuellt. 

Bakgrunden visar också varför fadern och andra vita i romanen ibland talar om de svarta 

som att de vore argsinta eller vildar, vilket är ett arv från kolonialismen. Inställningen 

som tydliggör det koloniala arvet tycker jag blir aktuellt för att bättre förstå mentaliteten 

och samhället som fanns i Sydafrika under 1960-talet, och som även blir synligt genom 

ett antal karaktärer i romanen.  

 

1.2 Metod och teoretiska utgångspunkter 
Som jag nämnt ovan i mitt syfte och frågeställning så är jag intresserad av jagberättaren 

i romanen och vilka effekter den ger på berättelsen. Jag kommer använda mig av en 

narratologisk metod, med inriktning mot berättelsenivån, fokalisering och röst för att 

bättre förstå vad en jagberättare har för betydelse i denna roman. Denna inriktning ger 

mig också en chans att lyfta fram de övriga rösterna som finns i romanen och titta 

närmare på vad de bidrar med. Jag kommer utgå från Gérard Genette och hans bok 

Narrative Discourse (1980) för att tydliggöra vilket nivå berättelsen utspelas på, men 

också för att använda Genettes begrepp om fokalisering i min analys. 

 För att bättre förstå faderns röst och de övriga rösterna i romanen kommer 

jag även använda mig av Michail Bachtins bok Dostojevskijs poetik (2010) för att kunna 

placera in rösten i Jag och min son i en tradition, då den är svår att placera in i ett 

speciellt fack då rösten är mer ovanlig än dem som exempelvis Genette diskuterar.  
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 För att belysa att det inte endast är rösten som är ovanlig, utan även den 

typ av jagberättare Lidman använder, kommer jag använda mig av  avhandlingen 

Studies in the narrative technique of the first person novel (1962) av  Bertil Romberg. 

Han diskuterar betydelsen av en jagberättare och vilka olika typer det finns. Hans studie 

hjälper mig att identifiera vilken typ av jagberättare fadern är, vilket blir aktuellt för att 

bättre förstå faderns ambivalens och ångest i min analys.   

 Dock kommer inte jagberättaren och rösterna i romanen vara min enda 

utgångspunkt. Jag kommer även göra en tematisk och kontextualiserad analys där jag 

lyfter fram Sydafrikas problem på 1960-talet, och hur detta samhälle gestaltas i romanen 

genom de teman som figurerar. Jag kommer också använda mig av historiska händelser 

som exempelvis händelserna i Sharpeville och spanska inbördeskriget. Dessa händelser 

presenteras i romanen och jag är intresserad över hur de påverkar jagberättaren. 

 Då det är Sydafrika som handlingen är förlagd till i Lidmans roman har 

jag valt att använda mig av en postkolonial teori. Teorin berör bland annat frågor om 

den europeiska kolonialismen och vilka efterdyningar detta haft, vilket har relevans för 

min uppsats. Jag kommer delvis anknyta till Elleke Boehmers Colonial & Postcolonial 

Literature (2005) som är ett centralt arbete inom den postkoloniala forskningen. Jag 

kommer använda mig av henne för att förklara den koloniala diskursen och även 

begreppet den andre.  

 Jag kommer även att använda mig av Homi K. Bhabhas bok The location 

of Culture (1994) där han diskuterar begreppet ”mimicry” och även ”the ambivalence of 

mimicry” som blir aktuella i min analys för att se hur karaktärerna på olika sätt hanterar 

det koloniala arvet.  

 

1.3 Forskningsöversikt  

Raoul Granqvist är en av de två forskare som skrivit om Lidmans Afrikaromaner. Hans 

artiklar ”Sara Lidman och Afrikaångest i sextitalets Sverige” (1999) och ” ’Att leva ut 

slaven i mig’: postkoloniala perspektiv på Sara Lidman i apartheids Sydafrika 1960 – 

1961” (2009) handlar om romanen Jag och min son. I dessa artiklar presenterar han 

analyser som han binder till Lidmans privatliv, och Granqvists tes är att Jag och min 

son är en förtäckt självbiografi. Han går så långt att han i båda artiklarna uttrycker att 

Jag och min son ”misslyckas” som roman. Detta är ingen åsikt som jag delar utan jag 

läser Jag och min son som en roman. Parallellt med detta presenterar Granqvist 

intressanta aspekter av fadern och sonen Igor. Granqvist tycker att fadern kan ses som 
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den koloniserade västerländska mannen, och att sonen Igor kan representera den andre. 

Denna aspekt kommer jag beröra senare i min analys. 

 Den andra forskaren som skrivit om Lidmans tid i Afrika och speciellt Jag 

och min son är Frederick Hale. Hans artikel ”The South African Immorality Act and 

Sara Lidman´s Jag och min son?” (2000) blir mer central för min egen analys under 

rubriken mimicry och the ambivalence of mimicry för att tydliggöra hur de vita 

invånarna använder sig av lagar och apartheidpolitiken för att hålla majoriteten av 

befolkningen i ett järngrepp. Hale diskuterar även Lidmans upplevelse rörande 

Immorality Act i Sydafrika och hur apartheidpolitiken blir synlig i hennes roman. I sin 

bok A Swedish Pen Against Apartheid, The south African Novels of Gunnar Helander 

(2001) presenterar Hale inte bara författaren Helander, utan hur Sverige ställde sig till 

Sydafrika och apartheid. Helanders böcker tar upp de rasproblem som utspelade sig i 

Afrika och samtidigt kan man se en ökad opposition mot apartheidpolitiken. Detta ledde 

till att han under 1960-talet var ledande i en anti - apartheidrörelse i Sverige.  

 Utöver Hales bok använder jag mig även av ytterligare två böcker om 

Sydafrika under 1960-talet och hur apartheid kom att bli den aktuella politiken. Dessa 

böcker är The postcolonial state in Africa – fifty years of independence, 1960 – 2010 av 

Crawford Young (2012), och Sydafrika – kampen för befrielse av Elling Njål 

Tjønneland (1980). Dessa böcker gör att jag kan förtydliga det postkoloniala 

perspektivet i romanen vilket även är en av mina huvudfrågeställningar.  

 I Sara Lidman i liv och text (2005), diskuterar Birgitta Holm ett antal av 

karaktärerna från romanen och nämner bland annat vilka verkliga individer de är 

baserade på. Då jag inte är intresserad av att göra en läsning av romanen som något 

självbiografisk, kommer denna diskussion inte vara aktuellt för mig, men jag kan 

komma att referera till visa karaktärs- och temabeskrivningar hon gör.   

 

2 Kontext 

2.1 Det koloniala Sydafrika  
 

Because the racial divide was so essential to sustaining notions of white superiority, even a 

slight modification of the rules of associaction – whether within the white community or in 

dealings with the local population – would threaten the structures which upheld the entire 

system.
10

 

 

                                                 
10

 Elleke Boehmer,, Colonial and postcolonial literature: migrant metaphors, 2. ed., Oxford University 

Press, Oxford, 2005, s, 65 
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Sydafrika blev koloniserade under den senare delen av 1600-talet av holländare som 

senare fick lämna plats till britterna under tidigt 1800-tal.
11

 Holländarna flyttade för att 

införskaffa sig ett eget territorium och blev efter det kallade Boer. De vita 

kolonisatörerna hamnade dock i konflikt med den svarta bonden  om mark och land. 

Detta ledde vidare till att kolonisatörerna stiftade  lagar för att säkra sin makt vilket fick 

stora konsekvenser för den svarta bonden, som förlorade sin ekonomiska frihet. Det är 

på detta sätt som Kendall och Louw i sin bok Sydafrika Efter Apartheid talar om att 

rasproblemet inleddes.
12

 För att bibehålla denna makt över den svarta befolkningen 

talade man också om människorna som ”barbarer” eller ”vildar” som skulle civiliseras. 

Britterna såg sig själva som en tydlig heroisk förebild genom sina erövringar och 

civilisering världen över.
13

 Detta var vid slutet av 1800-talet när kolonialismen och 

imperialismen var som mest dominerande för dem. Britterna sa att de civiliserade men 

egentligen skapade de en form av maktkontroll.  

 Bakom koloniseringen stod  en annan faktor, pengar. Sydafrika var ett 

land som var rikt på naturtillgångar som kol, guld och diamanter. Dessa naturtillgångar 

gjorde att britterna hade ett ekonomiskt syfte med sin närvaro. De ekonomiska 

aspekterna finns även kvar i 1960-talets Sydafrika, då genom den billiga svarta 

arbetskraften bland annat. 

 Den 31 maj 1910 bildades den Sydafrikanska Unionen vilket ledde till en 

viss grad av självstyre, men under den brittiska flaggan. Unionen leddes av vita 

Sydafrikaner och britter som tillsammans var en fjärdedel av landets befolkning. 

Unionen blev en exkluderande stat vars yttre skikt väl dolde den systematiska 

underordningen och exploatering som de använde för att styra den afrikanska 

majoriteten.
14

 Bland annat ledde deras sätt att styra till en förstärkt 

tvångsarbetarekonomi för landets svarta.  

 1912 bildades African National Congress, ANC, som ville skapa en politik 

i den nya Sydafrikanska Unionen som kunde överbrygga stamgränserna.
15

 De ville 

frambringa ett samhälle där rasåtskillnad inte längre var aktuellt, och där utbildning, 

ekonomi och parlamentet inte skulle vara dominerat av vita. De ville även att ”[d]en 

europeiska allmänheten och politikerna skulle upplysas om afrikanernas problem, och 

                                                 
11

Elling Njål Tjønneland, Sydafrika – Kampen för befrielse, Fellesrådet for det sörlige Afrika, 

Afrikagrupperna i Sverige, 1980, s, 4 
12

 Frances Kendall & Leon Louw, Sydafrika efter apartheid, Timbro, Stockholm, 1987, s, 31 
13

 Boehmer, s, 24 
14

 Crawford Young, The postcolonial state in Africa: fifty years of independence, 1960-2010, University 

of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 2012, s, 5 
15

 Tjønneland, s, 6 
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afrikanerna å sin sida skulle få reda på sina rättigheter och skyldigheter.”
16

 ANC är en 

viktig faktor i Sydafrikas historia och hade en stor betydelse för att avskaffa 

apartheidpolitiken. De skulle dock få en uppförsbacke då de vita fick mer makt att utöva 

sin politik genom Nationalistpartiets seger i valet 1948. Med Nationalistpartiet skulle 

apartheid komma att bli en stor del av det Sydafrikanska samhället under många år 

framöver.  

 

2.2 Sydafrikas självständighet och apartheid 
Det symboliska datumet som allmänt erkänts som Afrikas självständighet är den 6 mars 

1957. Men mer brukligt talar man om år 1960, då hela 17 länder fick sin 

självständighet, däribland Sydafrika.
17

 Detta ledde till många turbulenta år och 

Sydafrika hade inte sitt första demokratiska val förrän 1994. Detta gör att de politiska 

mönster som var rådande i andra länder i Afrika inte blev aktuella i Sydafrika på många 

år. 

 Med Nationalistpartiets seger 1948 blev samhället uppdelat efter ras, 

vilket levde kvar efter Sydafrikas självständighet. Två lagar som var grundpelare är 

Population Registration Act och Group Areas Act. Dessa lagar ledde till att alla skulle 

klassificeras enligt ras, och att boendesegregeringen blev lag – vita, indier, färgade, 

svarta, alla skulle bo i separata områden. Man grundade sitt samhälle på lagar som 

förtryckte majoriteten av befolkningen, och enbart under 1960-talet tillkom 200 nya 

raslagar.
18

   

 5 december 1956 greps 156 medlemmar ur ANC anklagade för 

högförräderi, däribland Nelson Mandela och Sara Lidmans vän Peter Nhite. ”De påstods 

vara med i en landsomfattande konspiration inspirerad av internationella kommunismen 

med syfte att krossa staten med makt.”
19

 Regeringens bevis var ett tidigare skrivet 

frihetsbrev. Denna rättegång pågick i fyra år och avslutades alltså 1961. Rättegången 

fick mycket uppmärksamhet internationellt och väckte många känslor och ledde även 

till ett fördömande av apartheidregimen.
20

 

 

                                                 
16

 Tjønneland, s, 7 
17

 Young, s, 3 
18

 Tjønneland, s, 39 
19

 Tjønneland, s 22 
20

 Tjønneland, s 22 
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2.3  Den svenska opinionen   
När Nationalistpartiet vann valet i Sydafrika 1948 beskrev tidningen Dagens Nyheter 

detta som något problematiskt då flera av dess medlemmar hade visat sympati för Hitler 

under andra världskriget.
21

 Svenska dagbladet skrev även om valet, och enligt Frederick 

Hale i A Swedish Pen against Apartheid uttryckte tidningen ”‘shock’ but initially 

seemed more concerned about the future of relations between South Africa and the 

United Kingdom than the promised implementation of apartheid.”
22

 Tidningen 

Expressen belyste afrikanernas situation och förutspådde att detta kunde skapa en svår 

situation för den icke-vita befolkningen.
23

 När även passlagarna gick i kraft under 1950-

talet och Sverige hade andra världskriget färskt i minnet, jämförde Aftontidningen den 

sydafrikanska regeringens passlagar med en ”’nazi’ technique.”
24

  

 Sverige fortsatte att reagera mot apartheidregeringen när de 1955 

tvångsförflyttade de svarta invånarna från den fattiga delen av Sophiatown, 

Johannesburg. Detta väckte även mycket kritik i resten av Skandinavien och länder runt 

om i världen.  

 1960, samma år som fadern i romanen vistas i Johannesburg, inträffar en 

demonstration i Sharpeville som urartade i en massaker. Mellan 5000 och 7000 svarta 

demonstrerade mot införandet av passlagarna i Sydafrika. Detta var en lag som höll 

raserna åtskilda och passlagen skulle inte försvinna förrän 1986. Passlagen gick ut på att 

varje svart invånare skulle ha ett pass med sig och kunde bli arresterad om han inte 

kunde uppvisa det. Vita kunde även gå fram till en svart person och be att få se deras 

pass. Passen visade var personen bodde och detta gjorde att apartheidpolitikens 

boendesegregering kunde fortsätta. 

 Efter Sharpeville demonstrationen hade omvärlden fått nog. Sverige ville 

se att rasproblemet och apartheidregeringen skulle stoppas. När Sara Lidman blev 

gripen av sydafrikansk polis 1961 anklagad för att ha brutit mot Immorality Act skapade 

detta ramaskri i svensk press. Nyheterna nådde de sydafrikanska tidningarna via Sverige 

och en av deras tidningar, Dagbreek, kommenterade händelserna som skadliga för 

Sydafrika. Fallet var inte värt de negativa konsekvenserna. Journalisten menar att fallet 

skapat ”internationella martyrer för Sydafrikas ’racial cruelty.’”
25

 Lidman 

                                                 
21

 Frederick Hale, A Swedish pen against apartheid: the South African novels of Gunnar Helander, 

African Renaissance Publishers, Cape Town, 2001 s, 252 
22

 Hale, A Swedish pen against apartheid, s, 252f. 
23

 Hale, A Swedish pen against apartheid, s, 253 
24

 Hale, A Swedish pen against apartheid, s, 253 
25

 Holm, s, 234 
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kommenterade den sydafrikanska pressens agerande mot henne i ett brev, ”Pressen i 

Sydafrika är lika vidrig som deras polis, och jag hatar dem båda som jag aldrig hatar 

förr i mitt liv.”
26

 I Sverige gjordes mycket arbete ”bakom kulisserna” som Holm 

diskuterar i Sara Lidman – I liv och text.
27

 UD ville få Lidman hem till Sverige, och 

detta inledde ett politiskt arbete som berörde FN:s generalsekreterare Dag 

Hammarskjöld och Sydafrikas premiärminister Hendrik Verwoerd.
28

 Hammarskjöld 

skickade ett personligt meddelande till premiärministern som ledde till att Lidmans fall 

lades ner, på villkoret att hon lämnade Sydafrika. Dagen efter att rättegången avslutats 

lämnade Lidman landet. Hon kommenterade det sydafrikanska samhället i en sista 

intervju, hon förklarar att Sydafrikas samhälle var betydligt värre än hon trott innan 

avresan från Sverige.
29

 

 Parallellt med Lidmans utvisning inleddes ett aktivt deltagande i en anti-

apartheidrörelse i Sverige och Skandinavien, de ville förhindra apartheidpolitiken. 

Gunnar Helander, som Hale studerar i sin bok A Swedish Pen Against Apartheid, The 

south African Novels of Gunnar Helander, som spenderade mycket tid i Afrika var 

tydlig över sin åsikt och position mot apartheid regeringen: ”[…] the gradual 

intensification of racial laws in South Africa was reminiscent of legislation in Hitler´s 

Germany during 1930s.”
30

  

 För att sammanfatta kontexten ligger grunden till rasproblemet och 

apartheidpolitiken i Sydafrikas tid som koloni. Då inleddes den vita dominansen där de 

svarta förlorade mer och mer av sin frihet. När Nationalistpartiet kom till makten 

försvårades situationen för de icke-vita invånarna och apartheidpolitiken var ett faktum. 

Makthavarna använde lagar för att kontrollera befolkningen och gjorde så att hela 

befolkningen skulle delas in efter ras. Att majoriteten av befolkningen kontrollerades av 

apartheidregimens järngrepp ledde till att det första demokratiska valet ägde rum först 

1994.  

 

3 Analys 

I min analys kommer jag börja med att ge en kort synopsis över romanens handling för 

att sedan gå vidare till att analysera jagberättaren. Här tar jag alltså upp det 

                                                 
26

 Holm, s, 231 
27

 Holm, s, 233 
28

 Holm, s, 234 
29

 Hale, ”The South African Immorality Act and Sara Lidman’s Jag och min son?”, s, 65 
30

 Hale, A Swedish pen against apartheid, s, 265 
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berättartekniska som kommer bli min grund för resten av analysen, då alla händelser 

återberättas genom faderns röst. I analysens fortsättning tar jag upp de teman som jag 

valt att lyfta fram från romanen, föräldraskap, språk och ekonomi, som jag även nämnde 

i mitt syfte. Jag kommer också att analysera romanen med hjälp av Bhabhas begrepp 

mimicry och the ambivalence of mimicry för att visa på problematiken för de vita som 

uppstår när de svarta invånarna kräver en plats i samhället. Genom att använda mimicry 

kommer jag också visa hur fadern försöker efterlikna de vita britterna då de står för det 

han vill ha i samhället, hög klass och respekt.  

 

3.1 Synopsis 

Jag och min son handlar om en namnlös fader som har lämnat Sverige med sin son Igor. 

Fadern har en uppväxt bakom sig i en dysfunktionell familj, misslyckade medicinstudier 

och ett olyckligt äktenskap. Fadern beslutar då att han och Igor ska åka till 

Johannesburg, där fadern ska kunna tjäna ihop pengar för att sen återvända hem till 

Sverige. Han vill få upprättelse och rentvå sitt rykte genom att köpa en stor gård när de 

återvänder hem. Dock hanterar inte fadern sina pengar väl, och spelar bort mycket av 

dem i hopp om att vinna mer. Detta gör att han börjar känna en rädsla för att hamna i 

den lägsta klassen i samhället, ”poor whites”. I denna ångest reflekterar han inte över 

rasproblemet mer än att han inte anser att det är hans problem. När han även lär känna 

Kathleen som har en romans med en afrikansk man, och har en mamma, Kitty, som är 

en ”poor white” och utöver det, en rik skotsk far som nyligen gått bort, tror han att 

lösningen på hans problem är nära. Fadern bestämmer sig att utpressa dem på pengar 

men när hans plan inte lyckas går han till polisen Jack i ett sista desperat försök. Han 

har då blivit utslängd från sin lägenhet och känner att det sydafrikanska samhället 

pressar honom. Han berättar för polisen om Kathleen och hennes romans, men detta är 

de redan medvetna om. Det är först när han påstår att Kitty sprider propaganda som 

polisen blir intresserad och ger honom fem pund som betalning. Efter denna händelse 

försöker fadern fly landet då hans misslyckande är uppenbart och ångesten för det 

sydafrikanska samhället är påtagligt. I det sista ödesdigra kapitlet förstår dock fadern att 

han även har förlorat det som är viktigast för honom. Igor vill inte följa med till Sverige 

och skriker i uppror på sin nannie Gladness på zulu. Romanen avslutas med meningen 
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”Vad hjälper det mig nu om jag hinner till havet när min sons själ är förlorad åt 

Afrika”
31

. 

 

3.2 Faderns identitet 

I Jag och min son har Lidman valt en för henne ovanlig typ av berättare. Hon har 

tidigare inte använt sig av en jagberättare i sina romaner, och i Jag och min son skapar 

hon en jagberättare som även är namnlös. Hon blev dock uppmanad att ändra berättaren 

innan publiceringen av romanen.
32

 Inte endast var jagberättaren ovanlig för henne, hon 

skapade dessutom en som är svår att identifiera sig med. I Rombergs avhandling Studies 

in the narrative technique of the first-person novel studerar han vilka typer av 

jagberättare som förekommer. Han menar att det grundläggande valet en författare har 

är att ge jagberättaren en muntlig eller skriftlig presentation av händelserna.
33

 I Lidmans 

roman Jag och min son är berättaren ständigt muntlig och det förekommer endast ett 

brev som han även det presenterar muntligt. När Romberg i sin studie går in på de 

muntliga typerna av jagberättare, menar han att de ofta återfinns i den episka situationen 

genom en ramberättelse, eller i en roman som följer den kinesiska asken principen.
34

 

(Kinesiska asken principen innebär att en berättelse är inskjuten i en annan berättelse 

som i sin tur ...) Med dessa typer av muntliga jagberättare, blir det tydligt att 

jagberättaren hos Lidman inte passar in i något av dessa fack. För att förstå ytterligare 

vad det är som är så unikt med Lidmans berättare väljer jag därför att gå in på det 

berättartekniska och studera nivå, fokalisering och berättarens röst.  

 Inledningsvis vill jag studera vilken nivå berättelsen utspelar sig på. Då 

jagberättaren i Jag och min son befinner sig i den fiktiva världen rör det sig om en 

intradiegetisk nivå då läsaren får följa faderns medvetande. Fortsättningsvis finns det 

ytterligare en djupare nivå som står närmare berättaren och rösten.  Som jag nämnde 

ovan så presenteras läsaren för jagberättarens känslor och tankar vilket betyder att 

berättandet sker från jagberättarens medvetande. Jagberättaren är homodiegetisk.  

 I Narrative Discourse talar Genette om både perspektiv och distans i 

berättandet, och inom perspektiv talar han om termen fokalisering.
35

 I Jag och min son 

                                                 
31

 Sara Lidman, Jag och min son, Bonnier, Stockholm, 1961, s, 223. Fortsättningsvis ges sidhänvisningar 

löpande i texten.   
32

 Raoul J. Granqvist,, “’Att leva ut slaven i mig’: postkoloniala perspektiv på Sara Lidman i apartheids 

Sydafrika 1960-1961”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2009, Vol. 2: 62-77, s, 73  
33

 Bertil Romberg, Studies in the narrative technique of the first-person novel, Almqvist & Wiksell, Diss 

Lund : Univ.,Stockholm, 1962, s, 33 
34

 Romberg, s, 34 
35

 Gérard Genette, Narrative discourse: an essay in method, Cornell U.P., Ithaca, N.Y., 1980, s, 189 
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är berättelsen internt fokaliserad då berättelsen sker av faderns perspektiv och hans inre 

medvetande som återges. Då berättelsen endast använder faderns perspektiv är den 

interna fokaliseringen alltså fixerad vid en karaktär och det enda rörliga är rösten. 

 Lidmans jagberättare är alltså inte typisk, och därför vill jag även försöka 

fokusera på rösten som finns i berättelsen, och hur användandet av den i Jag och min 

son anknyter till en tradition. Lidman har, precis som Dostojevskij, en berättare som 

använder sig av en röst som inte är entonig och monologisk vilket betyder att rösten 

färgas av andra och påverkas av dem. Alltså blir karaktären som har denna form av röst 

inte självsäker eller lika tydligt monologdriven som exempelvis dvärgen i Pär 

Lagerkvists roman med samma namn. Berättarrösten i Jag och min son är svag och 

osäker, den saknar de egenskaper som Dvärgen får genom Lagerkvists val av röst.   

 I Bachtins Dostojevskijs poetik diskuterar han ordet och rösten i 

Dostojevskijs romaner och utreder monologen och det dialogiska ordet. Han menar att 

det dialogiska kan återfinnas även i en monolog och Bachtin väljer att presentera ett 

schema där han definierar det dialogiska ordet utifrån grupper och olika typer. Han har 

tre grupper varav den första berör ordet som är riktat direkt mot sitt objekt, grupp två är 

objektordet (den gestaltade personens ord) och sista och tredje gruppen berör ord med 

inriktning på ett främmande ord (tvåstämmigt ord). 
36

 Jagberättaren i Jag och min son 

rör sig inom grupp tre och faderns röst kan även placeras mellan typ två och tre inom 

den tredje gruppen på grund av att rösten är aktiv och är alltså inte i händerna på 

författaren.  

 Rösten tillhör berättaren och i fallet med faderns röst spelar det 

främmande ordet en stor roll och spelar stor roll för hur denna berättarröst är utformad. 

Bachtin menar att det främmande ordet i alla sociala sammanhang är tvåstämmigt, alltså 

att orden alltid har en dubbelriktning, och är svar på något eller riktat till någon. 

Beroende på hur det uppfattas kan det få en ny mening, eller bli ett annat ord eller 

främmande.  

 I Jag och min son är det främmande ordet de röster som kommer utifrån 

och färgar faderns röst. I romanen blir det synligt genom exempelvis dold dialog vilket 

uppstår vid tillfällen då fadern möter andra karaktärer i romanen. Dold dialog som 

tillhör den tredje typen inträffar mellan fadern och Kathleen samtidigt som det 

främmande ordet blir Kathleens åsikter. Hennes åsikter återberättas inte av henne själv 

utan samtalet presenteras genom faderns medvetande. Han återberättar hennes åsikter 

                                                 
36

 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, 2. rev. uppl., Anthropos, Gråbo, 2010, s, 240 
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genom sitt perspektiv vilket innebär att hans åsikter färgar Kathleens ord. Läsaren får en 

förvriden syn på det som Kathleen berättar för fadern.  

 Vid bland annat dold dialog där faderns röst färgas av Kathleen och ingen 

författartanke dominerar i bakgrunden, skapar färgningarna en upprördhet och 

obestämdhet i faderns inre. Att han får känslor och reagerar på Kathleens ord leder till 

en tvåstämmighet som Bachtin även diskuterar i samband med källarmannen, 

huvudpersonen och berättaren i Dostojevskijs roman Anteckningar från källarhålet. 

 Källarmannen blir beroende av de övriga rösterna och Bachtin säger om 

karaktären: ”Relationen till sig själv är oupplösligt förknippad med relationen till den 

andre”
37

 Fadern är en liknande karaktär som källarmannen då fadern precis som 

källarmannen definierar sig själv efter andras åsikter. 

 Fadern framstår på grund av sin röst som färgas av andras röster och 

vidare deras åsikter, en svag och osäker man. Han påverkas lätt av vad andra tycker om 

honom och då någon går emot honom eller inte gillar sättet han behandlar sin son på 

blir de hans fiender. Fadern som befinner sig i Johannesburg under 1960 ser även 

rasproblemet och hur de svarta behandlas utan att han agerar eller tar ställning till 

problemet.  

 Romanen ger även en bakgrund till faderns sätt att agera och låter mig 

som läsaren förstå att detta, att inte ta ställning, inte är första gången för honom. Han 

har tidigare deltagit i både finska vinterkriget och spanska inbördeskriget och talar om 

de händelserna på ett särskilt sätt. Han talar om sin tid i det spanska inbördeskriget med 

en vän som något han valde slumpartat. Han valde Francos sida och detta ledde även till 

att han senare inte kunde få ett jobb efter sina medicinstudier: ”Någon har säkert 

sladdrat att jag varit med på Francos sida.” (s, 69) Han fortsätter och berättar också om 

hur han och sin vän bestämde sida i kriget över en öl och hur han ville vissa sin vän att 

han kunde komma på egna idéer, och han därför valde Francos sida. Fadern säger sedan 

om sin vän: ”Han var inte mer begåvad än jag, visste inte mer om inre medicin eller 

politik, han hade bara tur och mindre stolthet än jag.” (s, 70) Faderns inställning att inte 

ta ett medvetet politiskt beslut blir synligt både genom det spanska inbördeskriget och 

apartheidpolitiken. Faderns ambivalens blir här tydlig då han agerar utifrån andras och 

inte sin egen åsikt. Detta blir tydligt under hans vistelse i Sydafrika då han visar rädsla 

för de svarta i vissa stunder, men i andra driver han själv med de vitas rädsla för de 

svarta.  

                                                 
37

 Bachtin, s, 280 



  
 

14 

 Faderns ambivalens och ångesten som förknippas med honom finns med 

honom redan från ungdomen. I romanen finns en berättelse från faderns tid som ung. 

Han och några vänner möter en hjord av renar som tillhör samer. Fadern ser två stora 

renar som strider mot varandra med kronorna innästlade i varandra. Han följer efter 

renarna och tycker att de utkämpar hans strid och att de visar honom att meningen med 

livet är att finna en motståndare och vinna. (s, 160) Det uppstår dock ett problem för 

fadern då han inte kan välja vilken ren som ska representera honom. Under tredje dagen 

av striden börjar han få ångest då han fortfarande inte valt och fortsätter att skifta sida 

med jämna mellanrum. Han blir mer orolig när han inser att det finns en chans att 

renarna dör innan han valt sida, vilket även inträffar. När samerna inser vad han gjort 

ska han bli straffad. För att belysa berättelsens koppling till det Sydafrika som fadern 

senare kommer befinna sig i, kan man här se fadern som den vita kolonisatören. 

Samerna i Sverige är de folkslag som blivit koloniserade, vilket betyder att många 

svenskar inte hade någon större respekt för dem. Det finns små likheter med hur 

samerna och de svarta i Afrika behandlas, men samtidigt är det en stor skillnad på dessa 

koloniseringar. I Jag och min son blir det dock tydligt att Lidman vill visa en 

förbindelse mellan dessa två folkslag då fadern ska få sitt straff av just en same och 

följande händelse inträffar:  

 

Han hävdade ingenting med ord, egentligen var hans blickar knappt anklagande – och inte 

mer föraktfulla än om han sett på en moderlös järvunge, så naturlig var jag för honom. Jag 

började darra. Då skrattade han – ett skratt som jag skulle behöva fara till Afrika för att 

höra igen. Han gick sin väg och skrattade och såg sig inte om. (s, 162)  

 

Fadern fick alltså ingen respekt från samen som endast såg honom som en nervös 

osäker liten pojke. Detta verkar vara det tillstånd som lever kvar i fadern även under 

hans tid i Sydafrika. Han tittar svartsjukt på de vita britterna och även sin granne, den 

vita polisen Jack. Fadern beskriver när Jack talar till en svart servitör: ”[…] När han 

beställer gör han det med så mycket säkrare arrogans än jag, som om han talade till en 

hårt dresserad hund man inte längre behöver visa piskan. Och servitören blir ett enda 

krypande yes-boss.” (s, 118) Faderns strävan efter att få respekt i samhället och en hög 

klasstatus är själva anledningen till att han åkt till Sydafrika. Han vill återvända till sitt 

älskade Sverige och för att kunna återfå respekt i byn. Fadern upprepar ett antal gånger 

under romanens gång att rasproblemet i Sydafrika inte är hans problem då det inte är 

hans hemland: ”Mig angår det förresten inte. Jag är här för att skapa en framtid åt mig 

och min son, det här landets inre angelägenheter angår inte oss.” (s, 58) 
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 När Lidman skapar en roman som Jag och min son med en huvudkaraktär 

som är svag och osäker i en miljö som Sydafrika skapar detta en stor kontrast.. Läsaren 

blir tvungen att följa en man som berättar om rasproblemet i dess olika former i 

Sydafrika, men som samtidigt verkar sakna en moralisk förmåga att agera mot 

rasproblemet. Fadern är i Sydafrika i huvudsak för att tjäna pengar. Vid flera tillfällen 

när rasproblemet och apartheidpolitiken kommer honom nära inpå tar han hellre avstånd 

från problemet istället för att agera. ”Jag har inte kommit till Syd-Afrika för att lägga 

mig i landets domestikaffärer.” (s, 82) Romanens berättare framhäver sina problem 

parallellt med de svartas frihetskamp, samtidigt som läsaren kan förstå att detta sker 

1960, när det i Sverige fanns en anti-apartheidrörelse. Genom faderns avsaknad av 

sympati för de svarta invånarna och hans vilja att utnyttja den billiga svarta 

arbetskraften för egen vinning, avviker han starkt från huvudtendensen i den svenska 

opinionen.  

 Samtidigt som fadern inte kan se förbi sin egen olycka och önskan att få 

återvända till Sverige och bättra på sin samhällsklass och rykte, har Sydafrika ett stort 

rasproblem. I rubrik 2.3 nämndes Sharpeville demonstrationen som urartade till en 

massaker. Denna händelse tas även upp i romanen  för att ge läsaren en chans att förstå 

den moraliska och politiska avsaknad fadern har. När Sharpeville massakern diskuteras i 

romanen reagerar inte fadern och de få gånger han kommenterar apartheidpolitiken 

säger han exempelvis att det är nödvändigt därför att han har sin son.
 
(s, 35) 

 Faderns röst är den som dominerar berättandet i romanen, förutom i två 

korta scener. Den andra rösten som blir tydligast i romanen är Kathleens röst. Fadern 

bestämmer sig för att bjuda ut henne på middag då han konstaterar att ” hon är mig 

lagom underlägsen.” (s, 72) Vad han inte vet är att Kathleen är politiskt engagerad. 

Hennes intresse för politik och hans egen ambivalens och osäkerhet mot de svarta leder 

till spänning och stor kontrast mellan dem. Kathleen vill avskaffa apartheidpolitiken och 

tycker det är hemskt hur de svarta behandlas. När hon och han senare går in på en 

restaurang skämtar han om skylten ”NO NATIVES ALLOWED” (s, 79), något 

Kathleen inte uppskattar. Väl inne i restaurangen börjar han driva med de vita damerna 

för att få uppskattning av Kathleen. Hans skämt misslyckas och under middagen 

upptäcker han Kathleens politiska engagemang. Han inser att hon inte är honom 

underlägsen som han tidigare trott. Scenen med honom och Kathleen på restaurangen 

avslutas med att han förstår att han tillslut hittat sin motståndare i livet. Då renarna slogs 

när han var yngre ville han finna sin motståndare som han skulle vinna över, vilket han 
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nu tycker sig funnit i Kathleen. ”Kathleen är min heliga och uppenbara fiende. Jag lyfter 

glaset och säger på svenska: Skål, jag har väntat länge på att få se dig i vitögat.” (s, 86) 

Att Kathleens ska vara faderns fiende blir även synligt i slutet av romanen. Han försöker 

desperat sälja ut Kathleen och hennes romans med den svarta mannen Samuel till 

polisen. Dock är polisen redan medveten om deras relation och faderns desperata försök 

att besegra Kathleen misslyckas. Fadern har mött sin motståndare och förlorat. I ett sista 

försök att bibehålla sin stolthet flyr han landet. Hans ambivalens och ångest har tagit det 

bästa av honom och han är återigen den lilla pojken som blev utskrattad av samen. 

 

3.3 Föräldraskap och språk  

Redan i titeln Jag och min son blir temat föräldraskap synligt. Holm talar om ” den 

våldsamma idealiseringen av föräldraskap (---) författaren i närkamp med 

fadersidealiseringen”
38

.  Holm menar att hela romanen visar upp en hysterisk 

idealisering samtidigt som det destruktiva i faderns och sonens relation blir uppenbart. 

Fadern övertalar sig själv och Igor att åka till Sydafrika för att kunna återvända med mer 

pengar till sitt älskade hemland. Dock blir fadern sviken av Igor som fäster sig vid 

Sydafrika och dess kultur och språk. Att Igor även får en god relation med sin nannie, 

den svarta kvinnan Gladness, skapar en ambivalens hos fadern. Jagberättaren vill finna 

en mamma till Igor som förtjänar sonens kärlek, men Gladness duger inte i faderns 

ögon. Det viktiga är inte att sonen fäst sig vid Gladness, och även hennes dotter Naoma, 

utan faderns åsikter och önskemål. Fadern finner aldrig en kvinna som uppfyller hans 

önskemål eller som förtjänar Igor. Romanens berättare, som kommer från en 

dysfunktionell familj, älskar sin son mer än något annat, men Igor får kämpa för att 

erhålla faderns kärlek. Att Igor måste kämpa för faderns kärlek leder till stora 

spänningar mellan rösterna i romanen, och här återkommer Kathleen igen. Birgitta 

Holm talar om Kathleen som en karaktär vars åsikter återspeglar Lidmans egna.
39

 Här 

belyser Lidman sin åsikt om fadersidealisering och hon är inte positivt till faderns och 

Igors relation. Kathleen blir förskräckt när hon märker hur fadern beter sig mot Igor och 

hur sonen först på gränsen till gråt blir nådad av faderns kärlek. Hon blir inte imponerad 

som jagberättaren förväntar sig, utan reagerar negativt och tycker synd om sonen. ”Då 

ser hon upp och gör mig förvirrad, som om hennes blygsel inte hade med avund eller 

svartsjuka att göra. Kanske tror hon att jag är grym mot Igor min son, mitt allt.” (s, 15-

16) Dock är fadern grym mot sin son, ett exempel på denna vridna kärlek är när fadern 
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lämnar Igor på dagis.  Sonen har vaknat under natten för att meddela sin pappa att han 

älskar honom och fadern nästan spricker av stolthet, men svarar inte. Dagen efter när 

sonen vill skynda sig iväg till dagis säger fadern: ” Så nu tycker du inte om pappa längre 

som du sa inatt. Jag skäms att säga det, men det säger sig självt, mot mitt förstånd.” (s, 

62) Fadern förstår att han inte är snäll mot Igor men han njuter av sonens förtvivlande 

försök att göra fadern glad.  Igor börjar gråta mot faderns hals efter hans tidigare 

kommentar och när jagberättaren väl ska lämna av sonen och situationen börjar lugna 

sig reflekterar han över händelsen ” hur kan det vara att hans skräck dämpar min … 

Men pappa du måste låååva att komma!”, Fadern fortsätter ” Han är ju mitt liv. Om 

något barn i världen kan veta sig vara älskat så är det Igor min son.” (s, 63). Fadern 

förstår att han utsätter Igor för något som skapar skräck inom sonen, men är ändå 

övertygad om att Igor vet att han är älskad. Senare under en middag mellan 

jagberättaren och Kathleen hör dem ett par vita damer diskutera svarta och deras 

oförmåga att vara föräldrar. ”Infödingarna vet inte vad föräldrakärlek är, och såna talar 

om frihet.” (s, 82) Kathleen blir upprörd och frågar jagberättaren ifall de skämtar, men 

han svarar inte. I den fortsatta diskussionen mellan damerna blir deras inställning mot 

de svarta tydlig och deras kommentar om föräldrakärlek var inget skämt.  

 Som diskuterade ovan blir Kathleen förskräckt när hon ser hur fadern 

agerar mot sonen, men fadern tar inte Kathleens kommentarer till sig om hans sätt att 

uppfostra Igor. Men fadern blir också osäker på hur han ska reagera på Igor och 

Gladness relation. Han känner sig sviken av Igor som väljer att spendera tid med 

Gladness, istället för fadern. Han vill till följd av detta inte tro att de svarta kan vara 

goda föräldrar och känna kärlek till deras barn. För om de var sant, skulle då Igor kunna 

se Gladness som en förälder, en mamma? Denna fruktan leder till att fadern bestämmer 

sig för att avskeda Gladness. 

 Fadern reagerar alltså negativt över Igor och Gladness relation och han 

förvånas över att Kathleen inte förstår hans sätt att uppfostra sin son. Det blir dock 

tydligt att faderns egen ambivalens och ångest leder till att han inte kan hantera att 

någon konkurrerar om sonens kärlek. Ingen ska heller rätta honom om Igors uppfostran, 

för Igor är medveten om att fadern älskar honom, enligt jagberättaren. Faderns 

ambivalens över dessa frågor och speciellt konkurrensen jagberättaren får genom Igor 

och Gladness relation, leder till en av de olika anledningarna som berör varför fadern 

väljer att slutligen avskeda Gladness.  
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 En annan anledning återfinns i Boehmers diskussion om den koloniala 

diskursen, samt begreppet den andre.
40

 Den koloniala diskursen bygger på det som jag 

tidigare diskuterat i min kontextdel, att samhället stödjer sig på de vitas överlägsenhet 

mot de svarta. Den koloniala diskursen är beroende av denna samhällsuppbyggnad 

vilket bygger på stereotyper som den svarte vilden och den vite civiliserade mannen, 

herren. Begreppet den andre belyser grundstenen i den koloniala diskursen, där den 

svarta befolkningen ses som något negativt, barbarer eller vildar. De svarta i samhället 

är alltså de som representerar den andre. När en vit som Igor bryter mot 

samhällsmönstret och belyser att dessa stereotyper inte existerar och ifrågasätter 

diskursen, blir han representant för den andre inom de vita invånarna. Igor ser inte 

Gladness som en vilde eller lägre stående i samhället, han känner respekt och 

framförallt kärlek för henne. Igor väljer även att ge Gladness dotter Naoma ett vitt 

vapen innan Igor skiljs från dem. Vapnet får ett symboliskt värde då han visar vart hans 

allians ligger och beväpnar Naoma. (s, 40) Med handlingar som dessa bryter Igor mot 

den koloniala diskursen och blir den andre, vilket fadern inte kan stötta. Att vara den 

andre är något som leder till utanförskap i samhället och inte till hög klass och respekt 

som fadern eftersträvar. Sonen måste inse sin plats i samhället och hur han ska hantera 

de svarta. Dock blir ifrågasättandet av fadersidealisering tydligt genom denna 

diskussion då Igor får mer kärlek av kvinnan som ska vara en vilde enligt stereotypen, 

och en kvinna som de vita verkar tro saknar föräldrakärlek. Det är en intressant aspekt 

då den svarta kvinnan ofta får ett symboliskt värde som representant för kontinenten 

Afrika. Hon ses som grunden i landet och är även den som uppfostrar de vita barnen när 

deras föräldrar inte har tid för dem. Gladness är denna kvinna och hon får Igors kärlek 

och respekt vilket blir synligt direkt i Jag och min son, då framsidan visar Gladness och 

Igor istället för fadern och Igor. Framsidan visar att Gladness och Igors relation är 

avslappand och belyser denna föräldrakärlek som finns dem emellan. Igor springer mot 

Gladness som står med öppna armar och är redo att ta emot Igor. Spänningarna i 

relationen Gladness, Igor och fadern markerar Lidman tidigt genom titeln Jag och min 

son och valet av framsida. Kombinationen av titeln och bilden kan skapa en 

föreställning av vad man förväntar sig innan romanen öppnas, att det är Gladness och 

hennes son. Denna konflikt skapar stor spänning i romanen och det utvecklas ytterligare 

då Gladness är den som lär Igor om Sydafrikas kultur och även zulu. Igor är faderns 

största investering som upprepas ett antal gånger i romanen och fadern kan inte riskera 
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att sonen ska bli för fäst vid Gladness och Sydafrika. Fadern vill att sonen ska lära sig 

sin kontra Gladness plats i samhället. ”(…) ät och sov och se dig inte omkring.” (s, 46) 

Fadern vill få Igor att ha denna inställning till Sydafrika som de flesta vita 

kolonisatörerna hade, och inte ta in deras kultur eller språk. De ska endast leva där och 

vänta tills de kan återvända till Sverige, men fadern agerar försent.  

 Ett par dagar efter Gladness avskedande ber fadern och sonen Igor en bön. 

Jagberättaren märker att Igor mer betraktar bönen som en ramsa än att be för deras gård 

hemma i Sverige. När de läser Gudsomhaver så är de på svenska, men Igor inleder med: 

”Mr Gud”(s, 121) och fortsätter bönen med att be om Gladness återvändande. Han ber 

om att hon ska återvända till honom redan dagen efter med sin dotter Naoma. Fadern 

som hör detta funderar på att avbryta sonen, men tänker att sonen endast kommer straffa 

fadern och börja be på zulu. Igor fortsätter sin bön: ”Gladness är så stor – hon kan vara 

mamma åt de två av oss. Gör så att hon kommer. Amen” (s, 121). 

 Det är föräldraskap och språk som blir spiken i kistan för fadern när han 

vill fly landet. Sonen som varit sjuk och spenderat en tid på sjukhus blir hämtad av sin 

fader för att snabbt lämna landet. Pojken vill inte lämna Sydafrika för ”Sverke” som är 

ett land som är lika främmande för sonen som Sydafrika är för fadern. Igor börjar 

desperat gråta och skrika på zulu. Han skriker endast ut ett namn, Gladness. Det är den 

sista bekräftelsen fadern behöver för att inse att hans största investering och kärlek har 

gått honom förlorad. Fadern förstår att sonens själ är förlorad till Sydafrika. Igor 

kommer aldrig kunna ses som en vit kolonisatör, utan som den andre. Den vita mannen 

som står upp för de svarta och ger dem vapen.  

 Granqvist diskuterar slutskedet av romanen och speciellt situationen där 

Igor talar Zulu och han menar att situationen blir: ”ett sådant frihetsmanifest”
41

. Igor blir 

äntligen fri från sin koloniserade herre som fadern kan betraktas som, och sonen blir 

även fri att vara sig själv i Sydafrika. Att Igor använder språket som ett vapen mot den 

koloniserade herren är även något som de svarta gjorde i Sydafrika. Kolonisatörerna 

skulle lära de koloniserade engelska för att de skulle bli civiliserade, men 

språkkunskapen ledde till problem. Språket markerar att de svarta inte skiljer sig mycket 

från de vita. Klyftan mellan raserna minskar på grund av språket vilket skapar en början 

till osäkerhet för de vita. De vill kvarhålla sin överlägsenhet och makt i samhället, men 

om de svarta kan tala engelska och verka civiliserade, vad urskiljer de vitas position i 

samhället? Funderingar som dessa leder vidare till nästa rubrik.  
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3.4 Mimicry och the ambivalence of mimicry 

Mimicry reveals something in so far as it is distinct from what might be called an itself that 

is behind. The effect of mimicry is camouflage…. It is not a question of harmonizing with 

the background, but against a mottled background, of becoming mottled – exactly like the 

technique of camouflage practised in human warfare.
42

 

 

Homi Bhabha inleder sitt kapitel om mimicry med citatet ovan av psykoanalytikern 

Jacques Lacan för att visa innebörden av begreppet mimicry. Mimicry och även the 

ambivalence of mimicry är enligt Bhabha något som främst visar den mentala 

inställningen invånarna hade i koloniserade länder. Mimicry är väldigt svårgripbart 

enligt Bhabha och kan även ses som en av de mest effektiva strategierna för att skapa 

kolonialmakt och kunskap.
43

 Dock bör mimicry ses som en ironisk kompromiss av de 

koloniserade, som bestämmer sig för att härma bland annat kolonisatörernas kultur och 

språk för att själva få tillbaka makt. Mimicry får alltså en dubbelkaraktär genom att 

både skapa makt för de koloniserade samtidigt som det bibehåller de vita 

kolonisatörernas överlägsenhet. Men att de svarta ändå kan återta makt blir alarmerande 

för de vita kolonisatörerna inom den koloniala diskursen. Deras samhällsposition 

grundas på de svartas underlägsenhet, och om de svarta lyckas få makt hur ska de vita 

kunna behålla sin överlägsenhet i samhället? Vad ska de vita göra när deras civilisering 

och normalisering har fungerat för bra i deras ögon och de svarta bör betraktas som 

jämnlika?  

 
To win self-determination they had to develop ways of duced by colonialist rule. It was at 

this point, where they were confronted by their own self-contradiction, that many had 

creative recourse to the very predicament that entrapped them: self-repetition or mimicry. 

Precisely because they could never be quite white or right enough, native colonials were 

able to transform the condition of mimicking the colonizer’s moves into a strategy of 

resistance. Adopting and adapting the white man’s tongue, they learned to speak up for 

themselves.
44

 

 

 Mimicry blir alltså en kolonial motståndskraft där det koloniserade 

subjektet härmar eller representerar verkligheten och denna dubbla närvaro som 

mimicry innebär skapar en ambivalens hos de vita kolonisatörerna. De koloniserade 

väljer att ta till sig sitt koloniala arv och använda sig av exempelvis språk och kultur, 

samtidigt som de väljer att tillbakavisa den koloniala diskursen. Denna inställning som 

de koloniserade besitter leder till att de kan stå upp för sig själva. Som Boehmer tar upp 
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i citatet ovan blir språket viktigt för att kunna markera sin plats i samhället, vilket syns i 

Jag och min son.  

 Fadern får under en ledig dag: ”känning med Afrikas vrede en förmiddag” 

(s, 167) Han befinner sig i en affär där en svart kvinna talar engelska med affärsbiträdet 

och kräver av det grekiska affärsbiträdet att bli behandlad som en vit. ”De vita som varit 

länge nog i landet för att hjälpligt kunna förstå något av zuluspråken blir ofta 

förnärmade om en afrikan talar engelska.” (s, 167) Affärsbiträdet försöker förlöjliga 

afrikanskan inför de övriga afrikanerna i affären. Han vill få dem att döma ut henne då 

hon försöker vara en i ”överklassen” genom att tala engelska och kräva att bli behandlad 

som en vit. Affärsbiträdet som vägrar behandla kvinnan som en jämlike nekar kvinnan 

att få sitt mjöl i ett paket som han gör för de vita kunderna. När kvinnan också kräver att 

affärsbiträdet ska be om ursäkt för sitt beteende och han endast skrattar vänder hon sig 

mot de övriga afrikanerna. Hon säger några ord på zulu innan de alla marscherar ur 

affären. Här syns en afrikan som tar till engelska mot affärsbiträdet för att kräva tillbaka 

en plats i samhället, och hur hennes agerande skapar ambivalens hos de vita invånarna.  

 I romanen blir mimicry även synligt i fadern och Gladness relation. Fadern 

hade fler motiv bakom hans beslut att avskeda henne, och en utav dessa var deras 

sexuella umgänge. Det inträffat endast en gång där han är drivande, men dagen efter 

skäms han på grund av att hon tillhör ”fel” ras. Gladness bestämmer sig för att ringa sin 

syster dagen efter och talar engelska som aldrig inträffat innan. Hon talar om fadern och 

säger: ”Aj aj! Hur kan du stjäla något som inte tillhör dig? … that does not belong to 

you.” (s, 27) Gladness har ingen respekt för fadern och tydliggör det genom att använda 

de vitas språk. Hon förtydligar för fadern att han inte har något övertag mot henne, utan 

snarare tvärtom. Fadern har agerat fel, han som vill ses som en vit av hög samhällsklass 

har gjort det oförlåtliga och gått över rasgränserna. När jagberättaren senare avskedar 

Gladness vill hon bli behandlad som en vit. Hon räcker ut sin hand mot fadern som 

reagerar avvisande: ”Jag kan inte ta de framsträckta små händerna. Gladness tjuter av 

skratt, hennes näsa trumpetar. Jag går ut fort med Igor vid handen. Något sådant skulle 

aldrig ha hänt en sydafrikan” (s, 40) Händelsen skapar ambivalens inom fadern som inte 

vill skaka hand med Gladness som en jämlike, samtidigt som han inser att han är lägre i 

samhällsklassen än en vit Sydafrikan eller britt. Han erhåller inte samma respekt av de 

svarta invånarna vilket skapar ambivalens och ångest hos honom. Jagberättaren vill 

därför vara en av hög klass och som får respekt av den andre. Men precis som Igor kan 

bli sedd som den andre, vilket är ett begrepp som mestadels kännetecknar den svarte 
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koloniserade, använder sig även fadern av mimicry för att möjliggöra en högre 

samhällsklass. 

 En granne till fadern är polisen Jack som är en man som fadern verkar se 

upp till, och är någon som fadern försöker härmar eller efterlikna. Jack har, precis som 

fadern, deltagit i spanska inbördeskriget och var även han på Francos sida. Jack jobbar 

inom den speciella inriktningen hos polisen vilka hanterar Immorality Act fall. Fall som 

då berör sexuella umgängen över rasgränserna. När fadern förstår vad Jack jobbar med 

uttrycker jagberättaren en önskan att få prova på Jacks jobb, även ifall han själv brutit 

mot just den lagen. Fadern träffar endast Jack ett fåtal gånger under romanens gång, 

men den avundsjuka som jagberättaren känner inför hans jobb, samhällstatus och den 

respekt han får av de svarta invånarna är slående. ”När han beställer gör han det med så 

mycket säkrare arrogans än jag, som om han talade till en hårt dresserad hund man inte 

längre behöver visa piskan. Och servitören blir ett enda krypande yes-boss.” (s, 118) 

Jack är en vit sydafrikan som älskar sitt land och skulle göra allt som regeringen bad 

honom om, när det kommer till raslagarna. Jack räds inte något och har en självsäkerhet 

som fadern endast kan drömma om.  

 Frederick Hale diskuterar Jack och faderns relation i sin artikel ”The south 

African Immorality Act and Sara Lidman’s Jag och min son?” och belyser deras 

likheter som gör det lättare för fadern att efterlikna och härma Jack.
45

  Jack saknar 

precis som fadern en känsla av moraliskt ansvar och menar att de vita invånarna i 

Sydafrika är ”samtidens martyrer”, de vita kämpar för att få igenom den västerländska 

civiliseringen. (s, 124) Jagberättaren ifrågasätter Jack en gång när han talar om 

Immorality Act och ett fall som stått i tidningen. Fallet berörde en vit man som fått 

hårdare straff för att ha haft sexuellt umgänge med en svart kvinna, än en vit man som 

mördat en svart invånare. Jack konstaterar då med hat i rösten ”Det större brottet 

förtjänar det strängare straffet”. (s, 126) 

  Fadern blir efter dessa möten med Jack mer negativ mot de svarta utåt sätt, 

och när han vittnar till händelsen som nämndes ovan med den svarta kvinnan i affären 

ser fadern hela händelsen utan att agera eller kommentera. När det blir jagberättarens tur 

talar han dock om för affärsbiträdet att han tycker han agerade rätt och att jagberättaren 

stödjer honom. Raderna efter faderns replik fortsätter: ”Men det gör jag inte, jag håller 

inte med någondera parten, jag är neutral, det här landets problem vill jag inte ha något 

att göra med.” (s, 168) Faderns agerande beror helt enkelt på att han säger det som han 
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bör göra, han säger det som en vit sydafrikan eller vit britt skulle tycka. Det är de vita 

sydafrikanerna och vita britterna som fadern vill härma, vilket han gör. Hans ständiga 

inställning är att Sydafrikas problem inte berör honom, men agerar på det sättet som den 

koloniala diskursen kräver av honom för att kunna betraktas som en av de högre i 

samhället. Han vill få den respekten som de vita sydafrikanerna eller britterna får av de 

svarta invånarna. Granqvist diskuterar denna besatthet av det dikotoma ” vi och de, 

Sydafrika-Sverige, makt-vanmakt”
46

, vilket leder till att fadern, även ifall han säger sig 

ha en neutral inställning, har en roll i den rasistiska maktutövningen i Sydafrika.
47

 

Fadern behöver denna rasskillnad för att det är något som han tjänar på genom den 

billiga arbetskraften, och gör att han kan få ett mer välbetalt jobb på grund av hans 

hudfärg.  

 Bhabha talar om att ”the ambivalence” är nödvändigt för att mimicry ska 

fungera.
48

 I Sydafrika under 1960-talet var samhället uppbyggt av den koloniala 

diskursen som började fallera tack vare mimicry bland annat. I Jag och min son blir det 

synligt hur de svarta invånarna använder mimicry för att återta makt och försöka ses 

som jämlikar, vilket har diskuterats ovan. Men de vita invånarnas ambivalens över de 

svarta invånarnas framsteg blir nödvändigt för att förklara varför den vita befolkningen 

agerar som de gör i romanen.  

 Polisen Jack diskuterar apartheidpolitiken och alla de raslagar som finns, 

och hur de är nödvändiga för den vita befolkningen. ”Villkoret för att de vita ska känna 

sig säkra natt och dag är att infödingarna aldrig ska känna sig säkra.” (s, 130) Polisen 

införskaffade även ett system där människor fick betalt för att ge uppgifter till polisen. 

Deras system var något som Lidman tydligt var emot och något som hon själv fick 

uppleva.
49

 De vita använde alla medel de kunde för att hindra de svarta att återta makt 

på andra sätt än genom mimicry. En aspekt som bibehöll förtrycket av de svarta var den 

billiga svarta arbetskraften som Lidman talar om som stöld.
50

 De svarta arbetarna 

tjänade betydligt mindre än de vita invånarna och fackföreningar för de svarta arbetarna 

hindrades ständigt att bli godkända.
51

 Inte endast förhindrades de svartas rättigheter 

genom frånvaron av fackföreningar, enligt lag fick inte en svart man/kvinna bli 
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befordrad över en vit inom en arbetsplats.
52

 För att knyta ihop afrikanernas problem till 

en större bild kan man se liknelser som finns i Sydafrika och som blir synliga i Jag och 

min son, med behandlingen av svarta i USA. Medborgarrättsrörelsen inträffade parallellt 

med Sydafrikas självständighetsförklaring och samtidigt som Jag och min son ska 

utspela sig. I romanen finns det skyltar som ”NO NATIVES ALLOWED” och skilda 

köer på postkontoret som två exempel på likheter. När en svart kvinna i romanen av 

misstag ställer sig i de vitas kö på postkontoret blir de vita i lokalen vansinniga. 

Jagberättaren konstaterar även att hon inte ställt sig i fel kö av trots utan av ett simpelt 

misstag. (s, 168) När kvinnan kommer fram till luckan blir hon tillsagd av expediten på 

engelska vilket hon inte förstår, och situationen urartar i att expediten örfilar kvinnan. 

Dock blir han senare avskedad för sitt agerande då de svarta börjar skrika hot på zulu 

mot de vita i lokalen efter händelsen. (s, 169) Situationen visar att de vita invånarna inte 

vet hur de ska agera för de vill behålla de samhällsmönster som bygger på deras 

överlägsenhet men hur ska de kunna hålla majoriteten av befolkningen i schack när de 

underlägsna i samhället har insätt den kapacitet deras motstånd har?  

 De vita invånarna använder sig av många olika aspekter för att bibehålla 

den koloniala diskursen. Parallellt finns det dem som Igor som inte ser det farliga i att 

bli jämlika med den svarta befolkningen. Inom de första sidorna av Jag och min son blir 

en intressant händelse aktuell. Det är den första vita mannen, förutom Igor, som verkar 

vara tveksam inför apartheid och rasproblemet. Fadern och sonen är i kyrkan där en 

präst predikar: ”’Mitt herrskap, vi lever dåligt. Var är vår frihet? Vari består den 

mannens höghet som kränker sin broder? Hur kan den kalla sig fri som håller slavar?’ 

Han gör en paus under vilken präst och församling betänker sig. Vill han bli 

landsförvisad? Men han drar en djup suck, mässar sig ifrån faran.” (s, 10) Händelsen 

belyser hur vissa av de vita invånarna inte fann att apartheidpolitiken var rätt, men 

vågade dock inte visa denna åsikt i fruktan att ses som en utbörding, eller få 

representera den andre, som Igor. Men deras tystnad ledde till ett låst läge där 

apartheidpolitikens grepp levde kvar till 1994. Genom Sydafrikas första demokratiska 

val fick även majoriteten av befolkningen sin frihet, och vinnare i valet blev landets 

första svarta president, Nelson Mandela.
53
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4 Sammanfattning och slutsats 
I min uppsats har jag använt mig av en berättarteknisk metod med inriktning på nivå, 

fokalisering och röst för att belysa mina inledande huvudfrågeställningar. De berör 

jagberättaren och speciellt hans röst, vilket ledde till att jag använt mig av teoretiker 

som Genette, Romberg och Bachtin. Genette använde jag då hans analysverktyg inom 

det narratologiska fältet är väletablerade och hjälpte mig att tydliggöra berättelsens 

nivåer och fokalisering. Dock var jagberättaren och speciellt hans röst av högsta 

betydelse för mig vilket ledde till att jag valde att använda mig av Romberg och hans 

studie om de olika typer av jagberättare som finns. Jag kom fram till att Lidmans val av 

jagberättare inte endast var en ovanlig typ, men även ovanlig för hennes författarskap. 

Jagberättaren passande inte någon av de typer som Romberg studerade, vilket ledde 

vidare till Bachtin. Bachtin studerar det dialogiska ordet i Dostojevskijs romaner och 

här kan Lidmans jagberättares röst placeras in i en tradition. Bachtin studerar bland 

annat karaktären källarmannen från romanen Anteckningar från källarhålet och det 

finns tydliga likheter mellan denna karaktär och fadern i Jag och min son. 

Jagberättarens röst färgas tydligt av andra och detta leder till en osäkerhet och 

ambivalens hos fadern i Lidmans roman. Denna ambivalens är något som belyses 

genom hela romanen och skapar även stora konflikter mellan de olika rösterna. I 

romanen har Lidman valt att använda sig av tre andra karaktärer, Kathleen, Gladness 

och Igor vilka färgar faderns röst och bidrar till tydliga kontraster. Genom att studera 

deras relationer blir det synligt att Lidman skapat en paradoxal roman där 

huvudkaraktärens oförmåga att agera i 1960-talets Sydafrika leder till att hans största 

problem är sin och sonens välfärd.  

 I uppsatsen har jag även gjort en kontextualiserad och tematisk analys där 

jag redovisar en komprimerad kontext för att förtydliga hur teman föräldraskap och 

språk belyses i romanen. I kontextrubriken presenteras Sydafrikas historia som 

koloniserade och varför karaktärerna i Jag och min son agerar som de gör. 

Kontextrubriken berör även Sverige och att de ställde sig mot apartheid jämtemot 

faderns åsikter i romanen. För att även förtydliga det postkoloniala perspektivet på 

föräldraskap och språk har jag valt att ha en postkolonial teori som grundas på Elleke 

Boehmer och Homi Bhabha. Jag använder mig av Boehmer för att förklara den 

koloniala diskursen och begreppet den andre. Diskursen och den andre tydliggör det 

postkoloniala i temat föräldraskap då de svarta ska ses som den andre, alltså något 

negativt mot de vita och som inte ska kunna känna någon föräldrakärlek. Samtidigt får 
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den svarta kvinnan ofta representera kontinenten Sydafrika och hjälper även till att 

uppfostra de vita barnen. Genom Igor och Gladness relation blir det tydligt att det kan 

uppstå en föräldrakärlek mellan en svart kvinna och ett vitt barn vilket dock leder vidare 

till att Igor inom den koloniala diskursen blir den andre.  

 I uppsatsen har jag valt att studera språk i samband med föräldraskap och 

hur Igor använder det som ett vapen mot sin fader som de övriga svarta invånarna 

gjorde mot de vita. Att Igor är allierad med de svarta blir först tydligt för fadern i slutet 

av romanen när sonen skriker ut efter Gladness på zulu och fadern förstår att han 

förlorat sin son till Sydafrika.  

  Den andra postkoloniala teoretikern jag använder i uppsatsen är Bhabha 

och hans begrepp mimicry. Mimicry blir ett exempel i uppsatsen för att visa hur de 

svarta invånarna hittade ett sätt att ta tillbaka makt. Mimicry kan användas på olika sätt 

men visar också på den mentala inställningen som användaren har. Det blir en ironisk 

kompromiss för att kunna ses som en jämlike. I min analys har jag valt att använda 

temat språk för att belysa ett sätt att använda mimicry och studerar en speciell händelse 

från romanen. Då jagberättaren i romanen blir min röda tråd i uppsatsen har jag valt att 

även studera hur han använder mimicry för att få en högre samhällsklass och respekt av 

de svarta invånarna. Avslutningsvis studerar jag the ambivalence of mimicry för att visa 

de olika aspekter de vita invånarna använde sig av för att kvarhålla den koloniala 

diskursen. 

 Min slutsats av uppsatsen blir att faderns identitet spelar en avgörande roll 

för romanens framställning. Hans ambivalens och ångest är ständigt närvarande och 

skapar de konflikter som uppstår i romanen. Faderns identitet och hans osäkerhet blir 

speciellt synligt genom den centrala relationen mellan han och sonen Igor. Sonen 

vänder sig ifrån fadern och hittar föräldrakärlek genom Gladness, den svarta nannien då 

hon visar honom villkorlös kärlek. Fadern som bedyrar ett flertal gånger i romanen att 

sonen är hans största investering reflekterar sin ångest på Igor och skrämmer upp sonen 

för att sonen ska gråta och skrika ut sin kärlek. Först då är fadern nöjd.  

 Faderns ständigt närvarande ångest i romanen blir som en reflektion av 

den ångest som finns inom Sydafrika, men samtidigt känner inte fadern någon sympati 

eller förståelse för de svarta invånarnas kamp. Romanen avslutas med att hans ångest 

tagit de bästa av honom och han förlorar sin son till landet han vill undfly. 
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