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Sam-vettet och Det Hela
Sara Lidmans litterära filosofi
Av I NG E B ORG  L ÖFG R E N

– Såvitt man bor i en by måste man bry sig. Det gör inte alls detsamma om de andra.
– Nu prata du i vädre åter.
– Ja så fort man är fattig ska man tiga! Vem har sagt att bara han som är sprickmätt kan 
tänka bra?1

Inledning
Sara Lidmans (1923–2004) författarskap betraktas som ett av de stora i Sverige un-
der andra hälften av 1900-talet. Från den hyllade debutromanen Tjärdalen (1953) och 
framgent har hon gjort sig känd som en modernistisk språkförnyare som, på estetiskt 
modulerad dialekt, sömlöst förenar en egenartad sofistikerad estetik med ett rödglöd-
gat politiskt patos. Hennes blick tycks ständigt placera den marginaliserade männi-
skan i centrum, oavsett om denne befinner sig ”i Sverige eller i något av den ’tredje’ 
världens länder”.2 Det kan röra sig om gestaltning av rasism och kolonialism såsom i 
Afrika-romanerna Jag och min son (1961/1963) och Med fem diamanter (1964), eller 
om vittnesmål om imperialismens och kapitalismens krigföring mot människovärdet, 
som i rapportböckerna Samtal i Hanoi (1966) och Gruva (1968/1969). Hennes mag-
num opus, den svindlande familjekrönikan i sju romaner, Jernbanan (1977–1999), om 
moderniseringen och kolonialiseringen av Västerbotten är kanske det verk där denna 
förening av litterär originalitet och samhällskritik nått sin mest fulländande förening 
i författarskapet.

Citatet som inleder denna artikel är ett av de mest välbekanta från just debutroma-
nen Tjärdalen. Ofta lyfts den första meningen i det fram som ett slags författarskapets 
credo: ”Såvitt man bor i en by måste man bry sig”. Byn kan då lika gärna vara det fiktiva 
Ecksträsk, eller Lidmans eget Missenträsk, som hela världen. Det som intresserar mig 
i följande artikel är att undersöka hur den första meningen kan sägas hänga samman 
med den sista i citatet, den som rör tänkandet och vem som kan tänka bra. Vem kan vi 
se som filosof och vad som filosofi?

Artikeln undersöker vad jag kallar Lidmans litterära filosofi utifrån hennes begrepp 
”sam-vett”. Syftet är att visa att Lidman kan sägas ha en filosofi, vad denna består i, samt 
vilken roll sam-vettet spelar i den.3 I undersökningen kommer jag lyfta fram tankar ur 
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en wittgensteinsk tradition som jag hoppas ska hjälpa mig synliggöra vissa centrala as-
pekter av denna filosofi. Studien kan sägas höra hemma i Ordinary Language Criti-
cism (OLC). OLC erbjuder dock egentligen varken någon regelrätt teori eller metod, 
snarare är det en samlingsbeteckning för olika sorters estetiskt orienterade undersök-
ningar som på något sätt tagit intryck av arvet efter Ludwig Wittgenstein, J.L. Austin 
och Stanley Cavell.4 Cavell är som filosof övertygad om att inte bara den ”sprickmätta” 
akademiska filosofin ”kan tänka bra”. För honom är det självklart att skönlitteraturen 
också filosoferar, och stundtals på ett så klargörande vis att den akademiska filosofin 
gör rätt i att dra lärdom av den. Själv är han kanske mest känd för att ha gjort just detta 
i sitt undersökande av skepticismproblematiken hos Wittgenstein genom läsningar av 
Shakespeares tragedier. Sitt sätt att läsa filosofi och litteratur i ljuset av varandra beskri-
ver Cavell på följande sätt:

The misunderstanding of my attitude that most concerned me was to take my project 
as the application of some philosophically independent problematic […] to a fragmen-
tary parade of Shakespearean texts, impressing those texts into the service of illustrating 
philosophical conclusions known in advance. Sympathy with my project depends, on the 
contrary, on unsettling the matter of priority (as between philosophy and literature, say) 
implied in the concepts of illustration and application.5

På liknande vis är min avsikt här alltså inte att låta Lidman illustrera wittgensteinska 
poänger eller ”applicera” Wittgenstein på Lidman. Snarare skulle jag vilja säga att jag 
letar efter ord för att uttrycka vissa samband och beröringspunkter som jag ser mellan 
tankar hos Lidman och Wittgenstein, samband som jag ytterst hoppas hjälper oss att 
få upp ögonen för hur hennes litteratur faktiskt också är filosofi. Det skulle kunna be-
skrivas som ett slags komparation, men med det tillägget att mitt användande av Witt-
genstein inte kommer bemöda sig om exegetisk rättvisa. När en klargörande berörings-
punkt med Lidmans texter yppar sig drar jag nytta av den, oavsett om den råkar finnas 
hos den tidigare eller den senare Wittgenstein, oavsett om textutsnittet jag använder 
är hans egenhändigt författade, studenters redigerade minnesanteckningar, eller kom-
mentatorers uttolkningar. Det är i vilken mån dessa textutsnitt hjälper oss förstå Lid-
mans litterära filosofi som avgör vilka av dem jag vänder mig till.

I denna artikel är det alltså en wittgensteinsk tanketradition som utgör samtalspart-
ner till Lidmans texter. Men andra aspekter i den lidmanska filosofin kan kräva andra 
jämförelseröster, exempelvis Hanna Arendts och Martin Heideggers eller sådana vi fin-
ner i den posthumanistiska teoribildningen. Wittgenstein är alltså inte ett självända-
mål här.

I detta letande efter ord för att få fatt i den lidmanska filosofin kommer jag heller 
inte bekymra mig om problematiken kring ”författarintentionen”. Allt som oftast upp-
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fattar jag det bekymret som en teoretisk blindgång som suger syret ur undersökningar 
som annars kunde bli intressanta på riktigt. Detta är dock inte sammanhanget där jag 
diskuterar min syn på författarintentionen och tolkning. För den som eftersöker en så-
dan diskussion hänvisar jag till min avhandling.6 Var gränsen mellan att filosofera med 
Lidmans text och att beskriva hur hennes texter filosoferar tror jag inte kan stakas ut 
på förhand.

Den lidmanska filosofin är en litterär filosofi i bemärkelsen att den inte skulle kunna 
bedrivas utan den litterära formen. Med tanke på hur denna filosofi verkar se på den 
akademiska fostran i Uppsala – något jag kommer att beröra i det följande – är det 
kanske ironiskt att just en akademiker skolad i Uppsala skulle försöka sig på att arti-
kulera den. Man kan se mitt försök som uttryck för en vilja till intellektuellt mod men 
också som ett uttryck för hopp. Hopp om att det ska visa sig att det ändå i vissa avkro-
kar vid detta universitet finns rum och intresse för det slags filosofi som Lidman be-
driver.

Lidmans filosofi är inte akademiskt tillvänd utan har blicken riktad mot det levda 
livet och det tänkande som vårt levda liv väcker i oss och kräver av oss. Min tes är att 
sam-vettets filosofi undersöker mänskliga gemenskaps-, förståelse- och meningsfull-
hetsvillkor. Det kan handla om vår relation till andra människor, till litteraturen, till 
språket, men också till djur, natur, ja, hela den levande världen. Vidare menar jag att 
den inte heller är något avslutat och färdigt utan tvärtom bjuder in läsaren till en med-
verkan. Denna filosofi är alltså inte bara litteratur som ”tänker bra” – den kräver av sina 
läsare att vi försöker göra detsamma.

Hjortronlandets kritik: akademisk filosofi och inautentiskt tänkande
Innan jag ger mig i kast med sam-vettet vill jag först precisera vad jag inte avser göra när 
jag studerar Lidmans litterära filosofi. Jag vill också säga några ord om vad för slags filo-
sofi jag menar att Lidmans litterära filosofi inte vill vara, utan rent ut tar avstånd från. 
I sin rika biografi över Sara Lidman skriver Birgitta Holm följande om tillkomsten av 
Lidmans särpräglade stil i debutromanen:

Tjärdalen är en egenartad hybrid av hemkomst och höglitterärt, dialekt och fyrtio-
talsmodernism, Missenträsk och Uppsala. Förlösningen av stilen kommer från båda håll. 
Å ena sidan ’grävet i marken’: beslutet att återgå till byn, till pappa Andreas anekdot, till 
bondskan och till Skuldens drivkraft. Å andra sidan spåren från lärdomsstaden. Dit hör 
inte bara de språkliga impulserna från fyrtiotalsmodernismen. Dit hör också dåtidens 
moraldiskussioner i Uppsala, präglade av Thorild Dahlquist, Ingemar Hedenius och den 
analytiska filosofin.7
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Av Holm får vi vidare veta att Lidman var en av de studenter som svärmade för Tho-
rild Dahlquist. Lidman läste visserligen inte så länge vid Uppsala universitet, endast tre 
terminer (vårarna 1945, 1948, 1949). Resterande tid fick tillbringas på sanatorier och i 
Lund. Men i Uppsala tog Lidman aktivt del av de filosofiska och kulturella diskussio-
ner som fördes i universitetets miljö och kontakten med ”Thorild och filosofiska sko-
lan i Uppsala innebar en förstärkning av ’supermedvetenheten’ om språket”.8 Begrepps-
analys, fastställandet av den exakta meningen hos ord och satser, samt betoningen på 
en värderingsfri, objektiv prosa, var ledord i tiden. Holm menar att Lidman tog lärdom 
av detta, något som kom att synas i hennes skepsis mot ”besvärjelseprosa”.9 Detta för-
hindrar dock inte att Lidman även kom att förhålla sig kritisk till den akademiska filo-
sofi hon mötte i Uppsala, något Holm menar att vi kan se prov på i skollärarinnan Vera 
Lindgrens gestalt i Hjortronlandet (1955). Följande episod ska enligt Holm förstås just 
som en karikatyr av Uppsalafilosofins begreppsexercis:

Men men men vad är det för mening med livet, stammade de och trodde sig ensamma 
om frågan.
– I vilken betydelse använder du ordet livet, hade hon lärt sig fråga till svar. Det fanns ett 
ännu elegantare: vad menar du med me ni ng.10

Jag misstänker att Holm har alldeles rätt i att Lidmans kontakt med filosofin i Uppsala 
var både viktig för utvecklandet av hennes tänkande om språket och något hon kom att 
förhålla sig djupt kritisk till. Givet min uppfattning om sam-vettet såsom ett uttryck 
för en filosofisk problematik kunde man därför tycka att det vore naturligt för mig att 
undersöka påverkanssamband här: exempelvis hur Uppsalafilosofin, med företrädare 
som Axel Hägerström, Adolph Phalén eller Ingemar Hedenius – eller för den delen 
hur analytisk filosofi mer allmänt, såsom den bedrevs vid Uppsala under Lidmans stu-
dietid – ger avtryck i författarskapet. Man skulle också kunna intressera sig för vilka fi-
losofer Lidman läste och tog intryck av. Men i denna undersökning av Lidmans litte-
rära filosofi är jag inte primärt intresserad av varifrån Lidman kan ha hämtat filosofisk 
eller litterär inspiration. Mitt intresse ligger i att förklara på vilket sätt hon alls kan sä-
gas ha en filosofi i litterär form, vad den består i, och hur den kommer till uttryck i för-
fattarskapet.

Jag skulle dock vilja ta tillfället i akt att via Holm och citatet från Hjortronlandet 
skissera hur även jag anser att Vera Lindgren exemplifierar ett misslyckat filosoferande 
enligt romanens mått. Detta för att sedan bättre kunna förklara hur detta slags filosofe-
rande i sin tur är något Lidmans litterära filosofi och sam-vettesbegrepp fungerar som 
en kritik av och ett alternativ till.

I citatet ovan bemöter alltså lärarinnan Vera Lindgren sina byaelevers trevande filo-
sofiska försök med ett inlärt svar som också har andan av ett rapp över fingrarna. Var 
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har då Vera lärt sig att besvara sårbara spörsmål på detta vis? Jo, på det seminarium där 
hon själv studerade som ung:

Hon som en gång haft en syn, en fråga. Ut i världen att få synen omsedd och frågan besva-
rad. Men världen var trött, den intresserade sig inte för hennes syn. Hennes fråga var 
stäckt, för länge sen stoppad i adekvata ord, i kurslitteratur, dammig och skrattretande.
 Och modet var inte hållfast nog, hon slutade gå omkring och väsnas med sin undran. 
Ett annat liv tog vid, med kursplaner och lönegrader. Hon ställde sig på de blaserades 
sida, det mesta i livet kunde dock ses från en komisk synvinkel.
 Redan som andraklassist i seminariet lärde hon sig förlöjliga nybörjarna, de vadmals-
klädda ungdomarna från enstakagårdar som kom till seminariet på Jakt efter Sanningen.11

Här finns en komprimerad men rik beskrivning av hur ett slags filosofisk och pedago-
gisk depravering äger rum: ett inskolande i intellektuella synder. För det första så är 
Vera Lindbergs svar inlärt. I den mån en filosofisk skolbildning, oavsett vilken, fost-
rar inlärda svar är detta att betrakta som ett misslyckande. För det andra: i omformu-
leringen av den existentiella problematiken kring livets mening – den som studenterna 
kämpar med att artikulera – till den, enligt Vera, intellektuellt mer snofsiga frågan om 
meningens mening sker ett förvanskande av den ursprungliga frågan. Vi ser ett förslö-
sande ointresse inför vad som alls kan förmå någon att vilja ställa frågan om livets me-
ning – till förmån för inordnandet i en intellektuell tradition.12 Det är alltså inte det 
att frågan om ”meningen med ’mening’ ” i sig måste vara en dålig fråga, som jag läser 
Hjortronlandet. Är det den fråga man brottas med är det den man ska ställa. Utan det 
är dess roll som substitut som är problemet: Vera lär sig fulknepet att via intellektua-
lisering försöka tämja och förneka existentiell oro istället för att sårbart och modigt 
tänka sig igenom den. Frågan hos studenten får aldrig hjälp att mogna till ett autentiskt 
och tillfredsställande uttryck. Istället stoppas den kvickt ner i ”adekvata ord, i kurslit-
teratur” som gör den ”dammig och skrattretande”.

Vera Lindgren blir således en person vars intellektuella och existentiella utveckling 
exemplifierar vad som kan ske när det filosofiska modet inte är ”hållfast nog” utan 
missfärgas och kröks av andra krafter som i olika grad alltid finns närvarande i en intel-
lektuell skolning. Sådana krafter kan vara önskan att göra rätt och vara en som har för-
stått (en sann begåvning!), ängslan över att göra bort sig (vara dum!) eller framstå som 
att man bara vill göra sig märkvärdig (en posör!), för att inte nämna det värsta: oron 
över att ens ambitioner överskrider ens förmåga (rädslan att vara pretentiös: den akade-
miska kardinalpinsamheten!), etc.

I den mån dylika begär och farhågor tar överhanden över odlandet av filosofiska 
dygder såsom nyfikenhet, generositet, ärlighet, mod, tålamod, äger ett slags intellektu-
ell förtappelse rum. Veras stäckning gör henne intellektuellt snål och feg vilket i sin tur 
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gör henne dum i bemärkelsen: ovillig att tänka. Hon är mer mån om att behålla sitt in-
tellektuella och sociala övertag över de bybor hon är satt att undervisa än att träna dem 
(och sig själv) i ett frejdigt och potentiellt transformerande tänkande. Vera blir härmed 
en inautentisk, självbedräglig, filosof: någon som faktiskt omedvetet hämmar filoso-
fisk reflektion. Lånar vi ett begrepp från Cavell skulle vi kunna kalla hennes bortfnis-
sande av det egna tänkandet, det osjälvständiga anammandet av en lära, för ett exempel 
på filosofisk ”fraudulence”.13

Hjortronlandet låter oss dock inte tro att Vera misslyckas för att just hon skulle råka 
vara av särskilt dåligt virke. Istället antyds att den akademiska filosofin som sådan bär 
denna möjliga förvanskning av tänkandet inom sig såsom en strukturell frestelse. (Nå, 
säg den av oss inom akademin som inte har sett eller känt dessa frestelser stundtals 
härska – hos sig själv eller andra – mer eller mindre skickligt förklädda?) Romanen ger 
oss därtill, via Veras seminarieerfarenheter, en svidande kritik av den kunskapsteore-
tiska position som brukar beskrivas som ”the view from nowhere”. I romanen fostras 
Vera in i den positionen via följande liknelse:

– Tänk er att ni står och ser på en myrstack, som det myllrar, som dom släpar och kämpar. 
Och så arga dom kan bli. Är det inte skrattretande för oss människor?
 Jo jo – alla hade varit med om att reta myror någon gång, de stingsliga kräken.
 – Tror ni inte att människor ser lika komiska ut – uppifrån sett? Att vi tar oss själva lite 
högtidligare än vi förtjänar.
 Sanningsjägarna från enstakagårdarna kände sig krympa. Ingen fick mod att säga: var-
ifrån skulle vi få uppesinnet, de nedåtskådande ögonen. Bilden hade något så bestickande 
klämmigt och vist över sig. Den förtog dem allvaret utan att ge särskild glädje. De böjde 
sig med ett rapp för att livet när allt kom omkring var en liten komisk historia, något att 
snattra sig igenom. Något så löjligt som att jaga en livsåskådning – bara ordet lät ju så att 
man kunde fnissa på sig. Så kämpade man för betyg och fnissade sig igenom det övriga på 
seminariet.14

Två saker i detta citat får mig att tänka på Wittgenstein. För det första, följer man Cora 
Diamonds inflytelserika läsning av Tractatus Logico-Philosophicus (1921/1922) så var ett 
av Wittgensteins huvudsyften med avhandlingen att avslöja hur själva den kunskaps-
position som Tractatus dramatiserar och iklär sig – den som utifrån ”the view from 
nowhere” tar sig an uppgiften att särskåda vårt generella kunskapsförhållande till värl-
den – är en fantasiposition, en filosofisk illusion.15 Den unge Wittgenstein skulle alltså 
ge ”Sanningsjägarna från enstakagårdarna” rätt i kritiken de inte törs uttala: att ”up-
pesinnet” är ett rent hittepå och ”de nedåtskådande ögonen” inte avslöjar något alls 
då de själva utgör filosofiska synvillor! Det finns ingen sådan ovanförposition att inta, 
den är en logisk saga.

För det andra kommer citatet mig att tänka på Wittgensteins kritik av Freud i Lec-
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tures on Aesthetics and Religious Beliefs (1966). Wittgensteins syn på Freud är samman-
satt; han menar att ”Freud has very intelligent reasons for saying what he says, great 
imagination and colossal prejudice, and prejudice which is very likely to mislead pe-
ople.”16 Man skulle lite anakronistiskt kunna säga att Wittgenstein kritiserar Freud för 
den ”misstänksamhetens hermeneutik” som ledsagar hans drömtydning.17 En av de sa-
ker Wittgenstein gör oss uppmärksamma på är den särskilda tjusning idén om genom-
skådandet har – i synnerhet när genomskådandet framställs som intellektuellt heroisk, 
fritt från daltande med det egna jagets önskningar och självbild. Apropå en av Freuds 
drömtolkningar, en dröm som patienten själv uppfattade som vacker men som Freud 
”avslöjar” som full av snuskigheter, sägs följande:

Why did Freud give this explanation at all? Two things people might say:
1. He wishes to explain everything nice in a nasty way, meaning almost that he is fond of 
bawdy. This is obviously not the case.
2. The connections he makes interest people immensely. They have a charm. It is charm-
ing to destroy prejudice.
Cf. “If we boil Redpath at 200°C. all that is left when the water vapour is gone is some 
ashes, etc. This is all Redpath really is.” Saying this might have a certain charm, but would 
be misleading to say the least. The attraction of certain kinds of explanation is over-
whelming. […] In particular, explanation of the kind ‘This is really only this’.18

Wittgenstein uppmärksammar oss här på attraktionen hos reduktionistiska förkla-
ringar – lockelsen i att kunna säga ”detta var egentligen bara detta”. Genom jämförel-
sen med att betrakta Redpath (Wittgensteins student) som egentligen bara varande 
aska, om vi kokade bort ”oväsentligheterna”, vill Wittgenstein visa att den reduktionis-
tiska tolkningen förvanskar studieobjektet när analysmetoden övertalar oss att bortse 
från sådant vi dagligen betraktar som centralt för objektet (i detta fall en person). Sett 
till Hjortronlandets seminariescen: studenterna förförs att betrakta sina egna bryde-
rier såsom egentligen inget mer än futtiga myrors strävanden, deras fråga såsom egent-
ligen bara förklädd struntviktighet! Det är alltså inte genom specifika argument som 
reduktionismen inympas hos studenterna utan genom en slagkraftig bild, ett synsätt 
med viss, masochistisk, charm. Vad som får studenterna att överge sina frågor är den 
”bestickande” bilden av deras eget tänkande som löjligt. Liksom Freuds ”förklaring” av 
drömmen förvanskar den (”Freud had cheated the patient”, enligt Wittgenstein) för-
vränger den ”avslöjande” myrliknelsen vår syn på mänskliga angelägenheter.19

För Vera, som kommer som lärarinna till en liten fattig bygd av snö och ensamhet 
blir det allt svårare att fnissa åt livets yttersta löjlighet.20 Hon plågas då och då av filo-
sofiska impulser men istället för att ifrågasätta sitt inlärda svar låter hon sitt kvästa tän-
kande straffa eleverna:
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[U]ngdomens syn och fråga kunde komma åter, och nu så hopplös. Man visste svaret: att 
inget svar fanns, att varje sökande var löjligt. Man var fullständigt kringränd.
 Och ensamheten. Fattigdomen. Fulheten.
Så tryckte man ned. Glömde vad oron gällde, blev bara på dåligt humör rent allmänt.
Barnen fick betala lynnet.21

Holm spekulerar i att namnliketen mellan Sara Lidman och Vera Lidgren kan indikera 
att ”den unga Sara kunde vara anfäktad av avarterna” av det slags semantisk begrepps-
analys som bedrevs i Uppsalas filosofikretsar under Lidmans studietid. Något som tyder 
på det är bland annat ett brev från denna tid till vännen Martina, som innehåller ”väl-
menande råd i samband med en kris [som] plockas sönder i sträng begreppsanalys.”22

Må så vara, här är jag som sagt inte främst intresserad av på vilket sätt Hjortronlan-
det bär spår av Lidmans egna studieerfarenheter. Det viktiga för mig här är att Hjort-
ronlandet uppenbarligen bemödar sig om att gestalta hur akademiskt tänkande kan bli 
inautentiskt – ja, rent av antifilosofiskt. Romanen genomlyser oförtröttligt frestelser 
som en institutionaliserad filosofi, inte måste, men mycket lätt kan hemfalla åt: aukto-
ritetstro, snobbism, dogmatism, undvikande av filosofiskt allvar genom upptagenhet 
vid akademiskt utanverk, etc. Men även på ett mindre uppenbart ”syndigt” sätt: ge-
nom producerandet av en lära, en teori om världen som sedan livet och jaget passivt 
får underställa sig.23 På det viset är Vera i Hjortronlandet konstruerad som ett varnande 
exempel: hon tydliggör vad Lidmans litterära filosofi vill kritisera och vara ett alterna-
tiv till.24 Vilket i sin tur för oss över till sam-vettet.

Uttolkningar av ”sam-vettet”
Ordet ”sam-vett” är alltså Lidmans egen uppfinning. Det figurerar inte på särskilt 
många ställen i författarskapet. I en roman, i ett par artiklar, på några håll i författar-
dagböckerna. Ibland provar Lidman ordet på engelska: con-science. Dessutom finns det 
med i en slutplädering Lidman skrev när hon ställdes inför rätta vid Stenungssunds 
tingsrätt i mars 1988 efter att ha stört allmän ordning då hon demonstrerade mot ett 
motorvägsbygge.25 Var och en av dessa instanser kräver egentligen sin egen analys för 
att göra förståelsen av sam-vettets användning rättvisa. Detta är dock ett arbete som 
går långt utöver vad denna artikel kan inrymma. Påpekas bör i vilket fall att Lidman 
aldrig ger en definition av ”sam-vettet”; så ser helt enkelt inte hennes litterära metod ut. 
Hon ägnar sig åt litteratur och liv, inte akademiskt teoribygge. Istället sjösätter hon sitt 
nya ord direkt, i konkreta användningar. Det är alltså till dessa specifika användningar 
vi måste vända oss för att tyda ordets innebörd – vilket några uttolkare också har för-
sökt göra. Det är deras tolkningar, samt de två mest uppmärksammade användning-
arna av sam-vettet, jag presenterar i detta avsnitt.
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Det är antagligen i Jernbanan som de flesta läsare av Lidman har stött på ordet sam-
vett. I femte boken i sviten, Järnkronan (1985), finns ett kapitel rubricerat just ”sam-
vett”. I det påträffas Didrik Mårtensson, de fem första böckernas manliga protagonist, 
i ett fängelse i Stockholm. Didrik har kämpat med näbbar och klor för den så kallade 
”inre linjen”: att järnbanan ska dras inåt landet via Lillvattnet så att byn ska få en järn-
banestation. Efter många års kamp lyckas han med sitt uppsåt, men under vägens gång 
har han förlänats ansvar och pengar han inte förmår hantera. Han blir kommunord-
förande och innehavare av en handelsbod. Didriks önskan att ge allt åt alla leder dock 
till att både hans egen och många andra bybors familjer försätts i konkurs. Hans första 
resa med den älskade järnbanan blir till fängelset i Stockholm dit han skickas för för-
skingring och trolöshet mot huvudman. Det är i det sammanhanget, isolerad i en cell, 
förnedrad och utkastad ur bygemenskapen, tyngd intill vanvettets gräns av skuld och 
skam som tankarna om ett ”sam-vett” börjar komma till honom:

Tiden förlängdes och en frestelse hörde av sig som kunde sätta tiden ur spel? Att uppge 
språket och ingå i fängelsets kropp? [– – –] Fruktan som han upplevat vid några tillfällen 
i barndomen att det fanns ett sam-vett i naturen som höll ihop allt, att träd, vatten, myra 
björn ekorre kråka och sork alla visste om varandra? ständigt hälsade till varandra i ett 
oupphörligt godkännande utan grymhet och utan nåd.
 Att det fanns ett sam-vett?
 Att varje enskild varelse löd en lag som utgick från det hela? Att allt levande höll ihop 
– genom tusen strider och smekningar
 att människan kunde bli delaktig i detta sam-vett om hon ville leva som ett djur eller 
ett träd […]. Det kostade bara orden. Bara modersmålet. 
 Det fanns en motsvarighet i de bofastas värld till det vildas sam-vett. Ett sätt att orda 
där språket inte meddelade tankar utan bara förstärkte samvaron, inte olikt husdjurens 
sätt att stångas och slickas.26

I ”Den ofrånkomliga skulden” vill Bo Larsson uttolka sam-vettet i Jernbanan genom 
att knyta det till en kristen tankevärld. Med utgångspunkt i de kristna tänkare som 
Lidman har läst menar han att hon via sam-vettet antyder att:

det kanske finns en gudomlig nåd i tillvarons innersta, som är tydligare i Arndts tankar 
om alltings samhörighet än i Pauli uppdelning mellan det gamla och det nya förbun-
det och i Luthers bodelning mellan det jordiska och himmelska riket […], en tro på en 
gudomlig natur och en ursprunglig men förlorad samhörighet mellan allt levande.27

Lina Sjöberg har i sin avhandling om de bibliska intertexterna i Lidmans Jernbanesvit 
kritiserat Larssons tolkning av sam-vettet, och i synnerhet för hur de kristna inslagen 
tolkas biografiskt. Hon frågar: ”Varför skall nödvändigtvis samvettet tolkas i ljuset av 
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författarens livssyn och vetskapen om att hon läst Jakob Böhme?”28 Sjöberg ser det hel-
ler inte som självklart att ”gudstro och samvett ska förenas under en kristen fana”.29 För 
henne står sam-vettet i Jernbanan för en ”kärlek utan riktning, utan vilja, som inte gri-
per och ibland släpper.”30 Sam-vettet är enligt henne något vissa förmår leva i samklang 
med, andra inte. Exempelvis hos hjonet Hård, en existens Sjöberg menar förmår denna 
samklang, ”finns en kontrast mellan föreställningen om ’Kristus’ och Samvettet”.31 I 
Anna Salomonssons postkolonialt inriktade avhandling om Sara Lidman framträder 
ytterligare dimensioner av sam-vettet som går i linje med dem Sjöberg tar upp. Salo-
monsson använder sig av sam-vett-citatet från Järnkronan för att på ett träffsäkert sätt 
karaktärisera Anna, farmodern till Claudette som är protagonisten i den 30 år äldre ro-
manen Hjortronlandet:

[M]änniskor, djur och natur [är] enligt hennes [Annas] världsbild oupplösligt förbundna 
med varandra och hon vördar människolivet bland annat genom att bistå traktens födande 
kvinnor. Anna tycks leva efter ett motto som Lidman senare i sitt författarskap skulle 
beskriva med ordet sam-vett. [– – –] Annas kunskaper om relationen mellan människa, 
djur och natur skulle kunna betecknas som subalterna. De är knutna till den lokala kul-
turen och erkänns inte något större värde i det moderna samhälle som alltmer tar över.32

Salomonsson lyfter fram hur denna samklang mellan människa, djur och natur befin-
ner sig i motsättning till ett modernt, kapitalistiskt, samhälle. Samklangen innefattar 
en kunskap om livet såsom rotat i vår lokala plats på jorden och i vår levande kroppslig-
het. Den innebär också kunskap som blir obegriplig enligt den närmast positivistiska 
och imperialistiska kunskapssyn som det moderna samhällets intåg i byn för med sig. 
Salomonsson tar även upp hur detta slags kunskap om livet och livets villkor lätt blir 
både könad och demoniserad:

Anna beskrivs genom Claudette och andras ögon som full av kontraster. Ofta ses hon 
som en livsbringande ängel, men ibland också som en skräckinjagande häxa med över-
naturliga krafter. I många avseenden överensstämmer inte hennes världssyn med statens 
kristet-patriarkala världsbild.33

Annelie Bränström Öhman är den Lidman-forskare som bedrivit den mest omfat-
tande forskningen om Lidmans sam-vett. Hon har även studerat och gett ut författar-
dagböckerna under den tioårsperiod, 1975–1985, då Lidman skrev de fem första böck-
erna i jernbanesviten. Det är naturligt, menar hon, att utvecklandet av sam-vetts-be-
greppet kommer när det gör. Efter en lång tid som intensivt engagerad i Vietnamkriget 
och politiskt synlig i offentligheten flyttar Lidman 1975 hem till Missenträsk för att 
skriva ”Boken” – alltså Jernbanan.34 Bränström Öhman är också den första att kalla 
tankarna om sam-vettet ett slags filosofi: ”Behovet av att utmejsla en ny och egen tan-
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kestil och språkstil som ska löda samman politik, etik och ekologi växer närmast orga-
niskt fram ur arbetet med romanen. I detta spelar den filosofiska tankeram som nystas 
fram ur sam-vettet en nyckelroll.”35 Här lyfter Bränström Öhman även fram ett dag-
bokscitat: ”Utmaningen från tomheten mellan människor, det glesbefolkade. / Att få 
tag i det som är där – i det tomma – att komma fram till trädens språk / till allt som le-
vat och lever / till någon betydelse av det.”36 Hur arbetar Lidman då sig fram till detta 
ord, detta nya språk? Bränström Öhman tar som startpunkt en fras i en dagboksan-
teckning från hösten 1976 då Lidman skriver: ”ska jag sluta odla samvete och jobba ett 
tag?”37 Utifrån detta citat demonstrerar hon övertygande hur vi kan se ett slags lid-
mansk tankemässig och poetisk metod i arbete:

Det är som att författaren ser, i samma ögonblick som hon skriver det, att ordet samvete 
på svenska också rymmer namnet på sädesslaget – en överbrukad och möjligen över-
gödslad gröda, som riskerar att utarma både språket och känslan om det alltför länge och 
ostört tas i bruk. [– – –] Precis som i exemplet med odlingen av samvete växer tankebil-
den ofta fram genom att orden vrids isär i sina stavelser, ges en alternativ stavning eller 
förs in i ett nytt grammatiskt böjningsmönster. Det är en metod som gör det möjligt att 
synliggöra och utmana ett vanetänkande eller vaneseende kring olika fenomen.38

Lidmans sätt att bryta upp, vrida och klistra ihop ord med synliga bindestreck lockar 
till nya kopplingar, nya innebörder, i vilka rötterna i de gamla orden ännu ekar: ”Vett” 
drar associationerna till tänkande och kunskap, ”sam-” betonar det gemensamma, nå-
got delat. Ur-ordet ”samvete” signalerar någon form av moralisk dimension: ”Sam-
vettet [kan] förenklat beskrivas som en vildsådd, avlägsen kusin till samvetet”.39 Men 
denna vildsådd tycks ha föregått och föregripit det framodlade mänskliga samvetet. 
Sam-vettet beskriver enligt Bränström Öhman ”en existentiell tillhörighet som inklu-
derar jorden, skogen och djuren med samma självklarhet som människorna” och att 
”uppgå i ett ’sam-vett’ [är att uppgå] med själva varat”.40 Man skulle härmed kunna 
säga att Bränström Öhman syntetiserar Larssons, Sjöbergs och Salomonssons uppfatt-
ningar om sam-vettet såsom havande rötter både i en kristen gemenskap och i en jor-
disk djuriskhet:

Innebörden i sam-vettet kan därmed sägas vara summan, eller syntesen, av alla dessa 
föregående tankeled och ordvarianter. Det är ett vetande som är ”bortom”; en förnim-
melse av en möjlighet till delaktighet i en större gemenskap. Det är något som finns i det 
skenbart tomma, i det som ligger i yttersta utkanten av människans verbala förståelse av 
existensen, men som djur, träd och små barn står i nära kontakt med. Emellanåt kan det 
också ställas i relation till föreställningen om en ursprunglig kristen gemenskap –”i den 
tanke-lösa oberäkneliga och avsiktslösa godhet och hjälpsamhet som människor kan visa 
varandra / samt djuren och träden / inte förglömma” (17.1. 85).41
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Bränström Öhman påpekar också lyhört att sam-vettet är besläktat med andra ord som 
Lidman krängt och vänt på liknande vis, som de livshungriga orden ”ursinne” (eller ur-
sinne) och ”vrede”, i Lidmans skapelsemyt om ”vredens barn” (vilket även är titeln på 
andra romanen i Jernbanan).42 Vad Bränström Öhman dessutom gör, och som är vik-
tigt i sammanhanget, är att fokusera på en ytterligare gemenskapskategori som sam-
vettet har ett komplicerat förhållande till, nämligen språket:

För henne [Lidman] är språket på en och samma gång människans stora erövring och 
sigillet på hennes ensamhet, hennes tragiska existentiella belägenhet. Förundran över att 
språket bär och förtvivlan över att det brister flyter skarvlöst samman, oupphörligt.43

Och:

Att en sådan typ av ”sam-vett” faktiskt existerar och att dess pris är språkförlust – eller 
kanske rättare: ett frivilligt avstående från språkliga och verbala kunskapsmöjligheter – 
är en ståndpunkt som Sara Lidman återkommer till vid olika tillfällen i författarskapet. I 
en anekdot hon gärna relaterade till också i muntliga föredrag är insikten om ”sam-vettet” 
införlivad med hennes egen barndom och bildningshistoria.44

I detta sammanhang uppmärksammar Bränström Öhman sam-vettets förekomst i för-
ordet till artikelsamlingen och trädet svarade (1988). Förordet har titeln ”Före ordet” 
och här berättar Lidman, enligt Bränström Öhman, ”historien om hur hon som liten 
flicka blev djupt och ömsesidigt förälskad i en gran”.45 I ”Före ordet” kan vi läsa:

 Ju längre jag stod där dess mer visste Granen, dess mer var han villig att inviga mig i
 det fanns ögonblick när jag anade att Granen visste Det Hela, vad Alltihopet handlade 
om
 att det fanns en fråga som i sig rymde svaret
 men det var utan ord, och det var hemligt
 och trots att denna yttersta kännedom var lockande
 var det detta villkor jag skyggade för: ordlösheten.
 [– – –]
 Jag hade att välja mellan Granens sam-vett
 att låta mig förträdas
 eller att lära mig alfabetet
 och bli som folk.46

En viktig poäng som Bränström Öhman gör angående ”Före ordet” är att Lidman här 
”uttryckligen sätt[er] sam-vettstanken i relation till sitt eget författarskap och dess 
symboliska begynnelse” samt att sam-vettet härigenom bör förstås i relation till ”de ut-
maningar och risktaganden som Sara Lidman ålägger sig i det litterära skrivandet”.47 
Sam-vettets språkproblematik torde alltså inte endast ha att göra med språk som möj-
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lighet eller begränsning för gemenskap och förståelse. Det tycks därtill helt klart inne-
fatta en litterär dimension, något som låter som en poetik.

Hur sam-vettet är filosofi
Efter att på detta vis ha gått igenom tidigare uttolkningar av sam-vettets innebörd ska 
jag försöka klargöra hur min egen uppfattning förhåller sig till dessa. Jag befinner mig 
då i den besynnerliga situationen att, å ena sidan, vilja instämma i precis allt som Lars-
son, Sjöberg, Salomonsson och Bränström Öhman säger om sam-vettet. Å den andra 
sidan är jag inte riktigt nöjd med något som någon av dem säger om sam-vettet. Eller 
kanske snarare: i mitt försök att sätta Lidman och Wittgenstein i dialog med varandra 
oroas jag över att vad dessa tidigare forskare säger om sam-vettet kan missförstås uti-
från hur de säger det. I alla fall när vi tänker på sam-vettet just som filosofi. Det är alltså 
ett slags överhängande missförstånd här, främst från filosofiskt håll, i detta möte som 
är viktigt för mig att föregripa. Det jag oroar mig för är att sam-vettet, och tidigare ut-
tolkares förståelse av sam-vettet, ska låta ungefär så här i wittgensteinska öron: Lidman 
menar att det existerar något i världen som hon kallar ”sam-vett” som är ett slags alter-
nativ till vårt mänskliga språk, eller något som liknar språk, men som inte är vad vi – vi 
människor – kallar språk men något som djur, träd och växter och små barn delar, ge-
nom vilka de får kunskap om varandra. Lidman menar vidare att vi kunde få tillgång 
till den kunskapen och lära oss ”tala” detta ”språk” om vi bara gav upp språket.

För en filosof inspirerad av (i alla fall den senare) Wittgenstein är detta dömt att låta 
djupt problematiskt, för att inte säga som rent nonsens.48 Lidman själv beskriver ju allt 
detta med ord. Och ”sam-vettet” är väl själv ett ord? Misslyckas orden här? Förmår de 
bara ”peka” på innebörder bortom dem vi får läsa? Vad exakt är det språket inte kan? 
Vad för slags gräns föreställer man sig då att språket utgör? Och hur inbillar man sig 
ändå kunna läsa om allt detta som man menar att språket inte ”kan” tala om i Lidmans 
skönlitteratur? Hur går det ihop?

Det jag oroar mig för är alltså att sam-vettet ska förstås som att Lidman har en för-
virrad filosofisk idé om ett slags ospråkligt språk, att det finns vissa osägbara sanningar 
för vilka språket utgör en gräns eller en mur, inte olikt hur Tractatus har lästs som att 
Wittgenstein förfäktar idén att det finns vissa slags sanningar, de viktigaste, som är 
osägbara och ohjälpligt fjättrade på andra sidan språket. Samtidigt som Tractatus också 
har lästs precis tvärt om, i linje med den senare Wittgensteins Filosofiska undersök-
ningar (1953): nämligen som ett genomskådande av idén om ospråkliga sanningar så-
som i sig varande dolt nonsens.49 Det är just denna form av missriktad ”wittgensteinsk” 
läsning av Lidman – som i den mån den alls kan se Lidman såsom inbegripen i ett fi-
losoferande om språket ohjälpligt läser henne som en förvirrad metafysiker, en talare 
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av dolt nonsens – som jag vill avstyra. För en sådan läsning, menar jag, skulle bygga på 
en fundamental felläsning av Lidman. Detta vore att läsa Lidman rätt och slätt som en 
undermålig fackfilosof. För att vi ska förstå Lidmans filosofi måste vi komma ihåg att 
detta också är litteratur. Vi måste uppmärksamma den litterära formen för att se hur 
sam-vettet fungerar filosofiskt.

Detta för oss över till ett annat sätt som tidigare uttolkningar av sam-vettet skulle 
kunna ses som potentiellt vilseledande; att om än jag menar att samtliga uttolkare träf-
far rätt tematiskt i vad det de säger (detta gäller i synnerhet Brännström Öhman som 
har gjort det mest djuplodande, nyansrika och komplexa analysarbetet på området) så 
är det något som riskerar att skorra beträffande hur de formulerar sig om vad jag vill 
kalla sam-vettets form. Jag instämmer nämligen tillfullo i att sam-vettet aktualiserar 
ett existentiellt predikament och frågan om gemenskapsvillkor; sam-vettet gör så be-
träffande människans relation till andra människor, till djur, till naturen, till världen 
som helhet, till det gudomliga – och till språket. Men hur gör sam-vettet allt detta? 
Min tveksamhet skulle kunna uttryckas som att jag inte uppfattar att tidigare uttol-
kare gjort tillräckligt tydligt hur sam-vettets filosofi skiljer sig från det slags filosofi som 
Lidmans litteratur kritiserar och vill vara ett alternativ till. Låt mig exemplifiera med 
några av de citat som jag nyss har gått igenom för att försöka klargöra vad jag menar:

1. I ”Före ordet” berättar Lidman ”historien om hur hon som liten flicka blev djupt 
och ömsesidigt förälskad i en gran”.50 (min kurs.)

2. Lidman menar ”Att en sådan typ av ’sam-vett’ faktiskt existerar och att dess pris är 
språkförlust.” Detta ”är en ståndpunkt som Sara Lidman återkommer till vid olika 
tillfällen i författarskapet”.51 (min kurs.)

3. ”Innebörden i sam-vettet kan därmed sägas vara summan, eller syntesen, av alla 
dessa tankeled och ordvarianter” och innebär ”ett vetande som är ’bortom’ ” och 
något som ”djur, träd och små barn står i nära kontakt med”.52 (min kurs.)

I alla dessa tre exempel lyfts viktiga element fram som hör till sam-vetts-problemati-
ken. Samtidigt tycks formuleringarna ovan förutsätta att det redan finns en befintlig 
och tryggad innebörd av sam-vettet. Den må vara komplex och mångfacetterad och 
svår att tolka, men den existerar oss förutan och är så att säga redan ”färdig”. Vad denna 
innebörd än visar sig vara, så hyser Lidman ståndpunkten att detta – sam-vettet – är 
något som verkligen existerar och har denna ihophållande kraft, genom vilka ekorrar 
och granar – samt människor, om de överger språket – ges tillgång till, och kunskap 
om, varandra.

Men dessa formuleringar synes mig på ett olyckligt vis absolvera den enskilde läsa-
ren från (eller åtminstone inte göra det tydligt nog att denne har) uppgiften att själv 
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brottas med frågan huruvida sam-vettet alls har en innebörd, och vilken denna i så fall 
kan vara. Min uppfattning är däremot att Lidmans texter ofta avsiktligt ställer oss in-
för uppgiften att själva pröva ut ordsammanställningar vi inte vet på förhand om vi 
kommer kunna bottna i – vilket är precis vad som gör dem så filosofiska och poetiska i 
ett och samma drag!

Om man exempelvis bara rätt upp och ner konstaterar att Lidman verkligen blev 
”ömsesidigt förälskad” i en gran förbipasseras en central svårighet som jag menar att 
texten bemödar sig om att låta oss få känna på: frågan om vi ens kan föreställa oss – ge 
något innehåll åt – vad det vore att bli förälskad i en gran? Vad vore ömsesidighet här? 
Vad ber Lidman oss att föreställa oss? Vilka måste formerna (eller genren) vara för att 
denna föreställning ska vara möjlig och begriplig? Vilken måste min egen attityd till 
dessa ting vara för att orden ska bära? Hur måste jag mena dem? Vad betyder det om vi 
kan eller inte kan ge orden innebörd? Vad kan vi då sägas ha förstått? Hur en gran äls-
kar? Mitt eget tänkandes gränser? Som jag läser Lidman inbjuder hon läsaren att ak-
tivt ställa dessa frågor: vi ska ställa dem, tampas med dem.

Ett annat sätt att beskriva skillnaden jag vill åt är att säga så här: medan dessa tidi-
gare uttolkare verkar betrakta sam-vettet som ett slags svar eller positiv ståndpunkt hos 
Lidman, så betraktar jag sam-vettet snarare som ett led i en fråga, som ett verktyg i för-
söket att artikulera ett problemkomplex. Och här menar jag att vi på nytt hittar berö-
ringspunkter mellan Lidmans litterära filosofi – vad den kräver av oss, inbjuder till, och 
vill oss – och Wittgensteins filosofi. Följande citat från Juliet Floyd klargör enligt mig 
vad som pågår i Lidmans uppfinnande av ”sam-vettet”, vad Lidman gör när hon sjösät-
ter ordet och vad vi bör göra när vi mottar det:

Over and over again, throughout his life, Wittgenstein draws a sharp contrast between 
searching when you haven’t any idea in advance what will serve you as a satisfactory 
answer and searching when you do have some such idea; searching when you have a 
framework within which to ask and to answer questions and searching when you do not. 
What goes on in a philosophical investigation is always searching without a method of 
inquiry, outside a system, as he would say in the middle period. In such an investigation, 
we face a problem of expression, not of discovery, a need for clarification of a question, 
not unearthing an ontology. We work, in part, on ourselves (in the first person) because 
we work on coming to an understanding of our own words.53

Det är så här jag menar att vi bör förstå Lidmans konstruktion av sam-vettet: som ett 
led i formuleringen av en fråga där man inte på förhand vet vad för slags svar frågan kan 
ha och alltså egentligen inte heller vilken form frågan bör ha – om den ens bör vara just 
en fråga. Wittgenstein beskriver på ett ställe detta famlande efter rätt för ord som: ”Ett 
filosofiskt problem har formen: Jag hittar inte vägen.”54 Floyd igen:
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There is no guarantee or necessity or theory that can make clear in advance what suc-
cess will look like to you since success comes through a reconception of the Fragestellung 
itself. It may not be clear, before you do so, whether or not you have failed to give a Bedeu-
tung to a given expression, and so spoken nonsense. The job of philosophical clarification 
consists in investigating the contexts in which an expression might appear apt.55

Detta menar jag är precis vad Lidman gör: hon provar ut ordet ”sam-vett” i olika kon-
texter utan att i förväg ha, eller kunna falla tillbaka på, en säker och redan etablerad 
mening. Det är hennes användning som ska föda den meningen. Risken man tar i ett 
sådant försök är att kanske inte lyckas – och här menar jag att Lidman kräver en poe-
tisk och filosofisk medverkan från oss läsare. För om vi ska hitta en mening i hennes 
sam-vett så kan vi inte bara oreflekterat acceptera hennes formuleringsförsök som om 
de bara måste vara meningsfulla – vad de nu än kan betyda – innan vi själva gjort job-
bet att prova ut dem. Även vi inbjuds till det filosofiska arbetet att undersöka kontex-
terna där uttrycket figurerar för att se om det bär och i så fall varthän.

Men vad är det då för en fråga eller frågeställning som Lidmans filosofi försöker om-
formulera via ”sam-vettet”? Jo, precis den fråga som Vera Lindgrens anti-filosofiska fi-
losofi gjorde sitt bästa för att kväva i sin linda hos byabarnens spirande sannings-sö-
kare; den fråga Vera valde att utifrån ett inlärt svar betrakta som på förhand menings-
lös: frågan om livets mening.

Att försöka hitta en autentisk form för frågan om meningen  
med livet – sam-vettet som artikulation av ”en livslång utmaning”  
och romanen som ett ”stammande svar”
På sätt och vis kan man säga att Lidmans skönlitteratur faktiskt behandlar frågan om 
meningens mening också – alltså den tjusiga fråga som Vera Lindgren inte vågade göra 
till sin egen men däremot näpsade sina elever med. Men Lidman tar sig inte an den 
frågan genom att i litterär förklädnad presentera någon teori eller en lära om mening 
– exempelvis genom att hävda att det finns en semi-språklig mening, sam-vettet, som 
djur träd och barn har tillgång till. Frågan om mening och nonsens behandlas istället 
indirekt genom den litterära formen: i vad litteraturen tar sig an att gestalta och före-
ställa sig, hur den inbjuder läsaren till en poetisk-filosofisk reflektion över vad hen för-
mår finna meningsfullt och ej – till exempel vad gäller ordet ”sam-vett” självt och dess 
användningar. Detta är förstås ett sätt att även beskriva Lidmans modernism: hur hen-
nes romaner genom sin språkliga, estetiska, utformning aktualiserar frågor om mening 
och meningsfullhet för läsaren att brottas med.

Men långt viktigare är att Lidman aldrig överger byabarnens darrande fråga, den 
som blev så förhånad och bortkastad av Vera: frågan om livets mening. Sättet hon be-
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handlar den på är dock genom att arbeta om själva frågan, låta den byta skepnad och få 
nya ord. Det är i detta poetiska och filosofiska syfte – i försöket att, som Floyd skriver, 
omformulera frågeställningen själv – som sam-vettet uppfinns. Det är också i det ljuset 
vi bör se sam-vettets tvilling-begrepp hos Lidman: ”Det Hela”.

Går vi till ”Före ordet” blir det tydligast: ”det fanns ögonblick när jag anade att Gra-
nen visste Det Hela, vad Alltihopet handlade om /att det fanns en fråga som i sig rymde 
svaret / men det var utan ord”. Det är i jakt på ord och formuleringar åt den frågan, frå-
gan om livets mening, som sam-vettet blir till. Man kan säga att frågan om ”meningen 
med livet” repas upp och tvinnas om till ”vad Alltihopet handlade om” som i sin tur till 
flätas in i komplexet ”Det Hela”.56 Och till skillnad från Lidmans tämligen sparsamma 
användning av ”sam-vettet” finns uttrycket ”Det Hela” insytt i så gott som varenda text-
väv av Lidman – dess tråd löper kors och tvärs igenom hela författarskapet!57

Båda uttrycken bör alltså ses som verktyg i strävan att omformulera frågan om livets 
mening, en strävan som jag menar fundamentalt präglar Lidmans författarskap. För att 
styrka detta påstående vänder jag mig till storasystern till och trädet svarade – den åtta 
år äldre artikelsamlingen Varje löv är ett öga (1980) – och dess förord. Detta förord är 
en minst lika viktig text som ”Före ordet” om vi vill förstå den lidmanska litterära filo-
sofin. Så här beskriver hon där hur hon ser på sin romankonst:

I en roman finns ursinnet, vreden som inte behöver höja rösten. Där finns också i bästa 
fall en kärlek så djup att den ”inte behöver” glittra på ytan. Romanen stammar sina svar 
på en livslång utmaning.58

Här hör vi förstås ekon av den sam-vetts-tematik Bränström Öhman och Sjöberg upp-
märksammade oss på: ursinnet och vreden (och vredens barn), den djupa (riktnings-
lösa) kärleken. Dessa ekon signalerar att vi befinner oss i sam-vettets trakter. Men det 
jag vill ta fasta på här är stammandet: att romanen stammar sina svar på en livslång ut-
maning. Låt oss se vad som framträder när vi ställer detta stycke mot den tidigare cite-
rade passagen i Hjortronlandet:

Men men men vad är det för mening med livet, stammade de och trodde sig ensamma 
om frågan.59

Här har vi igen detta stammande och jag tror inte att det är en slump. Tvärt om skulle 
jag vilja påstå att romanens stammande svar är förbundet med den stammande frågan 
om livets mening på så vis att det stammande svaret är ett led i utvecklandet av den ur-
sprungliga frågan, en del i ett nytt artikulationsförsök av den. Denna förändring av 
die Fragestellung innebär att en enskilt urskiljbar fråga ”om livets mening” i en viss be-
märkelse försvinner, läggs åt sidan som ett urvuxet plagg eller puppa. Sam-vettet, Det 
Hela, Vreden och Ursinnet är uttryck vars användning ersätter den gamla frågan, de 
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är komponenter som Lidman tar till i sina existentiella problemformuleringar om me-
ning, förståelse, och gemenskap. I synnerhet när dessa upplevs som hotade eller svår-
uppnådda. Eller bara svårbeskrivna i sin fullkomning och lycka.

I den mån dessa problemformuleringar i sin tur alls kan ges några ”svar”, så måste 
dessa svar vara stammande – erbjuda något som kommer i stycken och stötar – inget 
fullkomligt eller slutgiltigt. De ”svaren” är i en väsentlig bemärkelse alltså inga svar, de 
utgör exempelvis inga teser eller positiva teorier om vad livets mening är. Nej, ”svaren” 
är istället romanerna själva i sin totala utformning: i sättet på vilka de omgärdar, kon-
textualiserar och exemplifierar de existentiella problemkomplex sam-vettet och Det 
Hela försöker uttrycka, genom att visa hur frågor om meningens, samhörighetens och 
förståelsens villkor framträder i, och växer upp ur, vårt vardagliga liv och dess konkreta 
villkor. Romanerna ger oss den erfarenhetsvärld – dess lycka och förtvivlan, ensamhet 
och gemenskap – i vilka dessa problem lever.

Att mena vad man säger och hur man menar vad man säger  
– metafysiskt eller poetiskt/mytiskt
Som jag ser det är alltså romanerna de stammande svaren på följande livslånga utma-
ning: att hitta autentiska uttrycksmedel för de existentiella problem om gemenskap, 
förståelse och meningsfullhet som ersatt frågan om livets mening. Sam-vettet, Det 
Hela, Ur-sinnet, Vreden är alla poetiska verktyg Lidman uppfinner för att ge detta 
existentiella problemkomplex autentiska uttryck.

Men allt detta kan kanske få en läsare att otåligt utbrista – vaddå sam-vettet som 
”fråga” och ”försök” – tror du då inte att Lidman menar vad hon säger när hon skri-
ver om sam-vettet? Det låter ju så allvarligt när hon skriver om det – och som att det 
verkligen finns!

Jo, visst tror jag att Lidman både försöker – och lyckas! – mena vad hon säger om 
och med ”sam-vettet”. Men för att verkligen visa vad sam-vettet betyder från fall till fall 
skulle man behöva analysera just dessa enskilda användningar. Detta är en central upp-
gift, och något jag ämnar göra, men inte i denna text. I den här artikeln befinner jag 
mig på en mer övergripande abstrakt nivå. Man skulle kunna säga att jag här försöker 
utarbeta ljuset i vilket sådana specifika tolkningar bör läsas eller det mönster jag me-
nar att de enskilda användningarna av ordet sammantaget bildar. Vad man då måste ha 
öra för angående Lidmans sam-vett, är inte bara att hon menar det hon säger, utan hur 
hon menar det. För det gör hela skillnaden – när vi sätter henne i dialog med Wittgen-
stein – om vi ska förstå henne som en naiv och förvirrad författare som lallar på om fi-
losofiska problem hon inte behärskar (vilket jag tycker är en grotesk och arrogant fel-
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läsning, en riktig Vera Lindgren-läsning!) eller om vi ska förstå henne som någon som 
bedriver en djupsinnig litterär filosofi av originellt existentiellt snitt som vi också för-
väntas bidra till och lära oss något av (vilket är min uppfattning).

Då blir det viktigt att här uppmärksamma skillnaderna mellan att mena något bok-
stavligt och att mena något poetiskt. Låt mig låna ett illustrerande exempel från Cavell 
för att visa vad jag menar. I ”Aesthetic Problems in Modern Philosophy” tar Cavell upp 
Romeos kärleksjublande deklamation: ”Juliet is the sun”. Nå, alla som har varit föräls-
kade, kan engelska och är bekanta med metaforer och poesi förstår omedelbart att Ro-
meo – såklart – inte menar att Julia är solen utan – såklart – att Julia är solen! Vi hör 
genast skillnaden mellan att beskriva henne såsom han faktiskt gör – som centrum i 
hans liv, det värmande ljus som får hans kärlek att växa, den vars skönhet gör månen, 
alla andra älskares kärleksemblem, blek och död i jämförelse, etc. etc.60 – å ena sidan – 
och att beskriva henne som en brinnande himlakropp, å den andra. Vi hör skillnaden, 
vi tvivlar inte en sekund på vilket menande som är det riktiga. Men skillnaden syns inte 
i ytgrammatiken. Att Romeo menar det han säger poetiskt gör inte menandet mindre 
allvarligt. (I det här fallet vore det dessutom oklart vad det alls skulle vara att mena ”Ju-
lia är solen” bokstavligt – det låter som något endast en galen människa kunde inbilla 
sig i en psykos.) Cavell påminner oss i detta sammanhang om hur lätt det är att tappa 
vårt språkliga gehör så fort vi börjar filosofera.

Såvitt jag förstår Lidman så menar hon verkligen allvar med det hon skriver om 
sam-vettet. Men hon menar det poetiskt, inte bokstavligt, vilket i det här samman-
hanget handlar om skillnaden i att mena något på ett bildligt och existentiellt sätt, å 
ena sidan, och att (försöka men misslyckas) mena något på ett bokstavligt och meta-
fysiskt sätt, å den andra. Lidman, som jag läser henne, är inte av ståndpunkten att det 
existerar ett sam-vett. Detta vore att placera sam-vettet i begreppslig paritet med åsik-
ter, antaganden och hypoteser: i en diskursiv sfär det är logiskt möjligt att ha rätt eller 
fel. Det vore då möjligt att tro att det finns ett sam-vett som ser ut så och så, tro att det 
existerar, men helt enkelt ha fel. Detta vore dock, menar jag, att missförstå sam-vettets 
grammatik.61 Eller så här: detta kan mycket väl vara hur en fiktiv karaktär som Didrik 
förstår och förhåller sig till sam-vettet. Han som fruktar att det ”fanns ett sam-vett i na-
turen som höll ihop allt, att träd vatten, myra björn ekorre kråka och sork alla visste om 
varandra”.62 Men vi ska inte begå misstaget att rätt upp och ner identifiera den fiktive 
Didriks konfliktfyllda tankar om sam-vettet – där de vinglar mellan lockelse och rädsla 
på vansinnets brant i fängelsets isolation, genomdränkta av en skuld han ej kan erkänna 
– med Lidmans egna, eller med hur sam-vettet fungerar som problemkomplex i hen-
nes texter.63 Sam-vettet som filosofiskt problemkomplex i författarskapet utgör inte en 
metafysisk hypotes om hur djur och träd och människor hänger ihop i en förvirrad, 
bokstavlig, idé om ett ospråkligt språk; det är inte en ståndpunkt eller teori. Sam-vet-
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tet är ett existentiellt problemkomplex och uttrycket för ett slags moralisk-existentiell-
poetisk vision som genomgriper utblicken på livet i stort, på Det Hela. I en viss bemär-
kelse kan visionen varken vara sann eller falsk för den beskriver inte något förmodat 
faktatillstånd i världen. Sam-vettet uttrycker (för att återgå till ordvalet från Hjortron-
landet) ett slags livsåskådning eller, för att tala med Wittgenstein, ett slags världsåskåd-
ning (Weltanschauung).64 Den uppenbarar ett poetiskt, moraliskt, politiskt, religiöst 
förhållningssätt till livet.

Detta för oss tillbaka till frågan om sam-vettets roll i en lidmansk poetik. Birgitta 
Holm skriver att ”som många har iakttagit är […] [Lidmans] språk i samtliga genrer 
i grunden en poesi”.65 Detta förklarar också enligt Holm vad som gör Lidman så krä-
vande som författare: ”Om Jernbaneeposet anses svårt att läsa ligger skälet här, inte 
i dialekten eller myllret av personer. Sättet att förhålla sig till ord är detsamma som i 
poesin, läsaren förväntas uppehålla en poetisk läsart genom [hela sviten]”.66 Detta me-
nar jag är både riktigt och viktigt när vi försöker förstå Lidmans filosofi: att vi förmår 
uppehålla den poetiska läsarten. Jag vill här återkomma till följande citat från dagböck-
erna som Bränström Öhman uppmärksammade oss på: ”Utmaningen från tomheten 
mellan människor, det glesbefolkade. / Att få tag i det som är där – i det tomma – att 
komma fram till trädens språk / till allt det som levat och lever / till någon betydelse av 
det.”67 Detta ser ut som en dikt och det är viktigt menar jag, filosofiskt viktigt, att höra 
att detta är allvarligt men poetiskt menat. När Lidman här formulerar sin önskan ”att 
komma fram till trädens språk”, ger hon uttryck för sin poetik, för sin särskilda litterära 
ambition som är förbunden med sam-vettets filosofiska problematik. Hon skriver som 
Romeo talar: allvarligt men inte bokstavligt, metaforiskt men inte metafysiskt. Att hon 
menar det metaforiskt är vad som gör poetiken logiskt möjlig överhuvudtaget. Att hon 
menar det poetiskt är vad som gör att hon faktiskt i slutändan förmår det: bli författa-
ren som skriver på trädens språk.

Sam-vettets filosofi i den litterära praktiken – och dess rötter  
i ”samvetets” meningskollaps i debatten om Vietnamkriget
Om jag nu har rätt i detta, att uppfinnandet av sam-vettet hos Lidman är en del i ett fi-
losofiskt artikulationsförsök av problemet med livets mening, samt i att denna filosofi 
är beroende av den litterära formen, hur och var ser vi då prov på denna filosofi i Lid-
mans skönlitteratur? Salomonsson tog ju exempelvis sam-vetts-begreppet i Järnkronan 
från 1985 och använde det för att analysera karaktären Anna i Hjortronlandet från 1955 
på ett sätt jag finner både riktigt och klargörande. Detta tycks dock ge vid handen att 
sam-vettsproblematiken i författarskapet finns närvarande långt innan Lidman upp-
fann själva ordet. Det menar jag också är fallet, liksom att vi kan se denna problema-
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tik i spel utan att själva ordet ”sam-vett” behöver nämnas, både före och efter att ordet 
uppfunnits. Sam-vetts-problematiken – i olika utvecklingsstadier och varianter, natur-
ligtvis – har funnits närvarande sedan författarskapets början i bemärkelsen att beho-
vet och strävan efter att tänka formulera sig autentiskt om problematiken kring livets 
mening har funnits där från författarskapets början. Denna problematik är alltså rotad 
i livet, i de levda liv Lidmans skönlitterära produktion gestaltar. Som jag påpekat tidi-
gare är denna artikel inte platsen för noggranna läsningar av romanerna. Däremot vill 
jag helt kort ge exempel på de kontexter där jag menar att sam-vettsproblematiken ak-
tualiseras i Lidmans skönlitterära produktion.

Som upptakt till detta skulle jag vilja återkomma till frågan om ordets uppkomst. 
Om nu Lidman i någon mån förmådde skriva om problematiken som sam-vettet be-
handlar innan ordet uppfanns, varför kände hon sig nödgad att uppfinna ordet över-
huvudtaget? Här tror jag vi gör rätt i att återvända till Bränström Öhmans viktiga på-
pekande: att utvecklandet av sam-vettet begynner i slutskedet av Lidmans mest inten-
siva Vietnam-period och när hon börjar skriva på jernbanesviten i mitten och slutet av 
1970-talet.68 I artikeln ”Vietnam och de mänskliga rättigheterna”, ursprungligen publi-
cerad i Norra Västerbotten 18 januari 1979, och sedan återtryckt i artikelsamlingen Varje 
löv är ett öga, inleder hon texten på följande sätt:

Tack vare ekologin har vi blivit upplysta om samspelet i naturen – hur växter och djur 
tycks genombävade av en kännedom, som kommer dem att främja varandras liv. Vi har 
ofta talat om naturens grymhet. I dag vet vi att naturen också är ”barmhärtig” – den 
skövlar inte.
 Om det är bedövningen av vårt luktsinne eller helt enkelt marknadskrafternas spel 
som gjort oss människor så bortkomna i naturen och gentemot varandra?! Att vår 
instinkt blivit så osäker. Vi känner inte längre – som våra urfäder – i den egna kroppen 
hur vi ska förhålla oss till skog och vatten. Och vi vet inte utan vidare hur vi ska skicka oss 
i tunnelbanan.
 Ändå har vi ett ord med djupa rötter som tyder på att vi inte alltid varit så avskärmade. 
Det är ordet SAMVETE, con-science (=ungefär: det som vi vet/känner tillsammans med 
omgivningen).69

Här använder Lidman ordet ”samvete” i bemärkelsen sam-vett. Det ser vi bland annat 
i att hon använder den engelska varianten av sam-vett, nämligen, ”con-science” med 
bindestreck, som hon också experimenterat med.70 Det är viktigt att påpeka att hennes 
precisering av betydelsen här inte landar i en strikt definition utan i ett ”ungefär”. Lid-
man beskriver ett förhållningssätt till livet som vi tycks ha halkat ur: ett samspel med 
naturen som inte tar formen av skövlande, och en kroppslighet och instinkt som sät-
ter oss i samklang med andra människor (exempelvis ”i tunnelbanan”) och annat övrigt 
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liv och natur (”skog och vatten”). Detta urhalkande tycks göra oss existentiellt vilsna 
och isolerade – och grymma. Lidman antyder vidare att kapitalismen (”marknadskraf-
terna”) är en trolig bov i dramat. Men om nu Lidman anser att vi redan har ett ord som 
påminner oss om att vi inte ”alltid varit avskärmade”, nämligen ”samvete”, och tycks 
mena att det har potentialen att användas till att påminna oss om att ett annat slags liv 
och förhållningssätt är möjligt – varför räcker inte det ordet? Varför behövs ”sam-vett” 
för att komma åt denna existentiella problematik, denna omformulering av frågan om 
livets mening? Ett svar antyds i hur Lidman fortsätter artikeln:

Under USAs krig mot Vietnam förekom det [ordet ”samvete”] oftast i kombinationen 
världssamvete – och då av högt uppsatta svenskar, som sade sig få skämmas mycket 
utomlands över att ”lilla Sverige försöker spela världssamvete”. Ganska länge var ordet så 
bemängt med hån att det blev oanvändbart i allvarliga sammanhang.71

Vad detta tyder på är att för Lidman blev ordet ”samvete” för tungrott efter Vietnam-
debatten. Vad ett ord förmår betyda i våra enskilda användningar är ju inte oavhängigt 
hur andra använder det. Ett ord kan bli nedsmutsat och laddat med en sådan negativ 
förförståelse att det blir, som Lidman skriver, i praktiken ”oanvändbart”, den mening 
man vill åt med det kapsejsar. För att väcka denna mening till liv och få igång en an-
vändning i ”allvarliga sammanhang” behövde hon uppfinna ordet på nytt – eller för att 
tala med modernisten Ezra Pound: make it new.72 Därför uppfanns sam-vettet. Men 
det började i, eller har rötterna i, det mänskliga samvetet.

Samvetet, och samvetsfrågor om hur vi ska leva i samklang med varandra, ansvars-
fullt och meningsfullt är ju också huvudtematiken i Lidmans debutroman Tjärdalen. 
Och i den romanen kan vi se en central dimension som sam-vetts-filosofin behand-
lar, nämligen de mellanmänskliga gemenskap-, förståelse- och meningsfullhetsvillkoren: 
människa-människa-relationen. Denna dimension av sam-vettet behandlas i Lidmans 
romaner både som en lokalt moralisk, och globalt politisk, problematik. Lokalt i hur, 
exempelvis, en by ska förhålla sig till en medmänniska som förstört någons tjärdal och 
är hela byns gissel, men som nu, till följd av sina onda handlingar ligger och dör om 
ingen gör något. Jonas, eller Räven som han också kallas, är inte bara utesluten ur byns 
gemenskap utan utgör för denna gemenskap ett slags ”obegriplig ondska”, som Eva 
Adolfsson uttrycker det – och till följd av detta utanförskap och denna obegriplighet 
”låter byn honom ligga och dö bort i kallbrand”.73

Tjärdalens gestaltning av möjligheten till ett ”kollektivt mord” är, som jag ser det, 
ett exempel på just en mellanmänsklig sam-vettsproblematik.74 Det syns inte minst i 
hur Petrus, byns tänkare och moraliska klippa, våndas i sitt samtal med prästen när 
denne försöker berömma honom för hans medlidande med nidingen Jonas. Istället 
för att låta samvetsfrågan om ansvaret för Jonas utgöra samtalets centrum, betonar 
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prästen hur Petrus ömma samvete i själva verket vittnar om dennes goda själ. Frågan 
om ansvaret inför nästan är dock ”för angelägen för att fuskas bort” med smicker och 
självsmicker för Petrus.75 Denna frestelse tror jag vi ska se som besläktad med den Vera 
Lindgren faller för i Hjortronlandet: frestelsen att fuska bort frågan om livets mening 
i fnitter och jakt på betyg. Ett samvete duger till intet, eller blir närmast ett medel för 
förtappelse, om det blir självtillräckligt som tanke, enligt Petrus. För honom måste 
samvetet leda ut i handling.76 Prästen, ”en bildad man […] som tagit studenten och le-
gat i Uppsala” tycks, likt lärarinnan Vera i Hjortronlandet, vara mer benägen att låta 
samvetsfrågorna bli en inomsjälslig, närmast akademisk, affär.77 I Petrus samvetskval 
kan man också se prov på vad Bo Larsson uppmärksammade oss på: att sam-vettet kan 
innefatta en religiös dimension. För Petrus handlar samvetsfrågan rörande ansvaret för 
nästan även om själens salighet och helvetets eventuella vara – både för förbrytaren Jo-
nas och Petrus egen del.78 Men det är inte bara livet efter detta som ligger i vågskålen. 
Nej, i lika hög grad är det själva meningsfullheten, värdet, med detta liv som står på spel: 
”Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd låta en odugling leva lame oss. Hörni va ja 
säj, bli vi så fattig då är vi bara kreatur allihop. Å då kan he göra desamma me allting.”79 
Återigen ser vi hur frågan om livets mening är inflätad i sam-vettet.

Ett annat exempel på en i författarskapet tidig mellanmänsklig sam-vetts-proble-
matik hittar vi i det isolerade barnet Linda Ståhls desperata hunger efter ”byanden” i 
Regnspiran:

De andra hade ändå något gemensamt som inte Linda fick vara med om. Det gick något 
i luften mellan gårdarna som höll ihop dem, en hemlighet. Brödkorgen, som fick stå kvar 
på bordet mellan måltiderna i alla kök, och kläderna och människorna, alla var inpyrda 
med det där, alla visste hur allting skulle vara och varför allting var. Det var den hemliga 
vetskapen som uppehöll allt, den som inte hade den var inte riktig, kunde inte räknas till 
byn. Linda klarade sig tills vidare nätt och jämnt på att härma. Men en dag måste hon få 
del av det där som for i luften mellan gårdarna och viskade för alla hur allting skulle vara 
och varför allting var. Hon fann ett ord för det: Byanden.80

”Byanden” är, menar jag, en direkt förlaga till sam-vettet, men avseende just de mel-
lanmänskliga gemenskaps- och förståelsevillkoren, de som Jonas i Tjärdalen befann sig 
utanför. Vi känner igen sam-vettstankar om en hemlig kunskap som håller ihop allt, 
både från Lidmans barndomsminne om Granen och från Didriks fängelsevåndor. I 
synnerhet stämmer byanden väl överens med Didriks tankar om ”en motsvarighet i de 
bofastas värld till de vildas sam-vett. Ett sätt att orda där språket inte meddelade tan-
kar utan bara förstärkte samvaron, inte olikt husdjurens sätt att stångas och slickas.”81 
I ett större, mer globalt eller politiskt, avseende ser vi sam-vettsproblematiken utspela 
sig i Afrika-böckerna Jag och min son och Med fem diamanter, i rapportböcker som 
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Samtal i Hanoi och Gruva, genom frågor som rör vårt moraliska ansvar och vår del-
aktighet i imperialistiska krig, i kolonialism, i kapitalistisk skövling av skog, berg och  
människor.

Men sam-vettet rymmer ju mer än bara det mellanmänskliga, ytterligare en central 
dimension som Sjöberg, Salomonsson och Bränström Öhman betonat är människa-
djur eller människa-natur-relationen. Och här händer något intressant med den kon-
trast Petrus upprättar mellan människa och kreatur för att försvara det mänskliga livets 
mening och värdighet – för redan i Tjärdalen tycks denna kontrast vara instabil. Pet-
rus dotter Greta avundas katten Milla dess liv och vänder på värdeförhållandet: ”Lyck-
liga dej katta, som inte är människa”.82 Petrus i sin tur dödar katten Millan för att hon 
för mycket liknar en människa i sin grymhet mot sitt byte: hon tycks le.83 En kalvande 
ko ”skriker som en människ”, och i kons närhet hålls ett tvättfat ”högtidligt som en skål 
dopvatten”.84 I andra boken i jernbanesviten, Vredens barn (1979), kan vi läsa om Spa-
der-Abdons häst: ”Stina he var int en vanli marr. Hon var halverst som en männisch.”85 
Var går då gränserna egentligen mellan det mänskliga och det djuriska? Och hur väl 
håller dessa gränser, exempelvis vid stor nöd? Lidmans sam-vetts-problematik bjuder 
oss att tänka över denna konfliktfyllda och svårmanövrerade människa-djur-relation:

Men maten var svåråtkomlig, rent dyrköpt. Förhållandet mellan husdjur och husfolk 
blev också alltför ömsesidigt – kalvarna hade barnaögon och barnen slickade matskålen 
som kalvar; i vissa enstakagårdar talade de inte; de utväxlade läten.86

Vad innebär det att leva med häst och ko, djur man älskar och vördar – och dödar för 
föda och kläder? Vad göra med de moraliska, existentiella bråddjup detta slags gemen-
samma, men ändå skilda, liv öppnar? Vad har vi för ansvar, inte bara för vår mänskliga 
nästa, utan de medvarelser som är ickemänskliga? Dessa begreppsliga, existentiella och 
moraliska frågor menar jag att Lidmans verk inte bara själva brottas med, utan även in-
bjuder läsaren att genom litteraturen reflektera över. En av de mest komplexa skildring-
arna i författarskapet av en människa-djur-relation finner vi i första boken i jernbane-
sviten, Din tjänare hör (1977), i bilden av kon Saiva:

Det fanns inte en sorg i huset som inte var bekant för Saiva. Allt det man inte kunde 
anförtro den Högste gick man med till denna ko; när hon låg och hjärtade omvandlade 
hon husfolkets bekymmer; när hon sände upp sina råmanden hade de kreaturens suckan i 
sig på det bibliska sättet; och så fick människornas hemligaste nöd ändå sitt läte.87

Saiva tjänar som såväl mjölkko, själasörjare, slav, anförvant och kreatur i ett och när 
hon till sist måste slaktas vill ingen ta sig an uppgiften. Kon befriar dem från detta hem-
ska genom att själv lägga sig ner att dö. Men hennes moraliska närvaro tar inte slut där-
med:
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[H]uden spikades upp till tork i stallporten. Men där i kohuden blev smärtan åter synlig. 
Den upphängde och korset sammanstöpta och utkavlade i detta väldiga flak, en utslagen 
krona av allt finare nerver och blodkärl.
 Saivas hud bereddes och garvades och det gjordes skor av den till hela familjen. Men 
Anna-Stava kände att Saivas hud inte bara blev ovanläder, bakkappa och sulor, utan 
fortfor att vara hud. Och den omvärvde hennes fötter med sina minnen. Och kreaturets 
suckar var inte längre hälsningar från husfolket. De kom av boskapens vånda över fången-
skapen. Att varken ha älgens frihet eller människans språk. Husdjurets förnedring: att 
inte få slicka kalven. Slaveriet: att förstå människornas språk och inte kunna svara.
 Som om kon ännu levat i skorna försökte Anna-Stava göra sig lätt för att tynga så litet 
som möjligt på den del av Saivas hud som var mellan flickans fotsula och marken.88

Återigen öppnas en religiös dimension av sam-vetts-problematiken: i just detta fall 
tycks det inte vara så som Lina Sjöberg menade, att det råder en ”kontrast mellan före-
ställningen om ’Kristus’ och Samvettet”.89 Tvärt om tycks vår gemenskap med djuren 
här ses i bilden av kon som ett slags kristusgestalt. Bilden blir den av en medvarelse som 
lyssnar och vårdar och sedan offrar sig för sina medvarelser. Men relationen är asymme-
trisk, kon beskrivs som en slav, någon som varken kan gå ifrån eller svara människorna. 
Det är i människans ord hennes berättelse ges och offret hon gör befriar varken män-
niskan från synd, eller skänker evigt liv. Offret håller människorna vid liv men håller 
dem också ansvariga för, och riktar uppmärksamheten på, den ofrånkomliga försyn-
delse levandet självt innebär: att liv förtär liv. Detta är livets pris, ett slags jordisk ur- 
eller arvsynd.90 Passagen ovan tycks uppmana oss att se grymheten i vitögat, att inte 
fuska bort den. Vilket också är vad som tvingar den fromma Anna-Stava – Didriks 
hustru och den kvinnliga protagonisten i de fem första jernbane-böckerna – att gå så 
lätt i skorna som vore de av ännu levande hud. Huruvida detta är ett riktigt, efterföl-
jansvärt, eller ens begripligt hanterande av den asymmetriska människa-djur-relatio-
nen bjuder romanen läsaren att själv att pröva sitt tänkande mot. Fler exempel på sam-
vetts-problematiken som något som utspelar sig i människa-djur relationen finns för-
stås i författarskapet.

En ytterligare dimension av sam-vetts-problematiken – förutom människa-män-
niska- och människa-djur/natur-relationerna – rör som sagt språket. Språket som ge-
menskaps- och förståelsevillkor, och inte minst just det litterära språket och dess för-
måga att dela erfarenheter, upprätta meningsfullheter, skapa en gemensam förståelse. 
Att Lidman arbetar med någon form av osägbarhetstematik i sitt författarskap är en-
ligt mig obestridligt. Den kommer till mest handfast uttryck i det återkommande om-
kvädet: ”ja vissa saker dem gå int tala om, dem kan man bara erfara” och hör onekligen 
samman med sam-vetts-problematiken. Detta blir tydligt i följande citat från i sista bo-
ken i jernbanesviten, Oskuldens minut (1999): ”Och då morgonen inneslöt dem i ett 
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samförstånd bortom allt vett svarade Rönnog med de gamla kvinnornas medhåll: Jo. 
He gå int tala om! He kan man bara erfara.”91 Att ett sam-förstånd bortom allt vett sig-
nalerar ett slags sam-vett tycks här stå klart. Men denna osägbarhetstematik utgör inte 
någon form av metafysisk teori om språket som gräns. Frasen ”ja vissa saker dem gå 
int tala om, dem kan man bara erfara” utpekar, som jag ser det, en levd svårighet – och 
ibland en poetisk vånda – hos såväl Lidmans karaktärer som författaren själv.92 Hela 
författarskapet skulle man snarare kunna se som försöket att göra just detta: sätta ord 
på det viktigaste, de erfarenheter som är svårast att verbalisera i vårt vardagliga liv, de 
som genomgriper oss så djupt att vi har svårt att hitta deras början och slut, vi hittar 
inte vägen, vi hittar inte deras form. Betraktat på så vis utgör sam-vettet ett verknings-
medel genom vilket Lidmans skönlitteratur tar sig an att dela just dessa upplevt ”osäg-
bara” erfarenheter. Och i den mån detta lyckas kanske läsaren i sin tur kan sägas ha fått 
ta del av Lidmans litterära sam-vett.93
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This paper examines the authorship of the Swedish novelist and left-wing activist, Sara Lidman 
(1923–2004). It argues that by looking at Lidman’s authorship through her invented word 
“con-science” [“sam-vett”] and the concept of “The Whole” [“Det Hela”], we come to see that 
Lidman’s authorship comprises a philosophy in literary form: a philosophy about the condi-
tions of human togetherness, understanding, and ethics. Furthermore, the paper argues that 
this philosophy requires literary expression in order to do its philosophical work. By reading 
Lidman’s texts in comparison with texts by Ludwig Wittgenstein (1889–1951) and some of his 
commentators, the paper aims to show how Lidman’s ”con-science” constitutes a poetic and 
philosophical re-articulation of the question of the meaning of life, which corresponds with an 
existential vision of the world as “The Whole”.
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