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Inledning, syfte och frågeställningar 

 

Sara Lidmans (1923-2004) författarskap betraktas av Birgitta Holm som centralt i Sveriges 

kulturella liv under 1900-talets andra hälft, och författaren beskrivs av Ingemar Algulin och 

Berndt Olsson som bland ”de finaste prosakonstnärerna i den moderna litteraturen”.1 

Genomgångar av författarskapet behandlar byskildringarna i de inledande romanerna 

Tjärdalen (1953), Hjortronlandet (1955), Regnspiran (1958) och Bära mistel (1960). De följs 

av globala frågor och samhällskritik i romaner utspelade i Sydafrika och Kenya, Jag och min 

son (1960), Med fem diamanter (1961), samt reportageböckerna Samtal i Hanoi (1966) och 

Gruva (1968). Därefter återkommer den västerbottniska byn i författarskapet genom 

Jernbanans serie av romaner, inledd med Din tjänare hör (1977).2 1999 utkom hennes sista 

roman, Oskuldens minut.3            

Holm betonar bland annat platsens centrala betydelse för författarskapet, vilken 

anknyts till Lidmans uppväxtort Missenträsk i Västerbotten.4 Lidmans behandlande av 

bysamhällen vid gränsen till vildmark betonas av Eva Adolfsson, där byns centralitet i 

Lidmans romaner Tjärdalen, Hjortronlandet, Regnspiran och Bära mistel understryks, och 

fokuset på den norrländska byn återkommer i böckerna om Jernbanan, betraktade som 

”utforskande av gränsen mellan kultur och icke-kultur”.5 Sverker Sörlin skriver också om de 

betydande sambanden mellan människor och platsen i Lidmans verk.6 Behandlandet av 

platsen, särskilt i gränslandet mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, identifieras alltså 

som betydande i Lidmans författarskap. 

Platsens betydelse har också, som synes i litteraturöversikten nedan, behandlats i 

forskning om Sara Lidmans verk. I romanen Regnspiran från 1958 är också platsen, och 

förhållandet mellan människor i byn och det obebyggda utanför den, centrala element. 

Emellertid har tidigare forskning inte gjort någon ekokritisk studie av Regnspiran. Syftet med 

 
1 Birgitta Holm, Sara Lidman - i liv och text, Stockholm: Bonnier 1998, s. 7; Ingemar Algulin & Bernt Olsson, 

Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt 1994, s. 519. 
2 Algulin & Olsson 1994, s. 517f; Eva Adolfsson, ”Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman”, i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Bd 4 På jorden : 1960-1990, Elisabeth Møller Jensen, Unni Langås & Lisbeth Larsson 

(red.), Höganäs: Bra Böcker 1997, s. 20-27. 
3 Nordisk kvinnolitteraturhistoria, ”Sara Lidman”, https://nordicwomensliterature.net/se/writers/lidman-sara-2/ 

(2020-05-19). 
4 Holm 1998, s. 40.  
5 Eva Adolfsson, ”I Sara Lidmans gränsvärldar” i I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap. Eva 

Adolfsson, Stockholm: Bonniers 1991a, s. 205, 208f, 216, 221. 
6 Sverker Sörlin, ”Plats och värld hos Sara Lidman” i Röster om Sara Lidman: från ABF Stockholms 

litteraturseminarium i mars 1991, Stockholm. Stockholm: ABF, 1991, s. 37. 
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uppsatsen är att analysera hur interaktionen mellan människor, natur och platser gestaltas i 

Regnspiran i förhållande till ekokritiska synsätt, och tidigare forskning om dessa teman hos 

Lidman. 

Eftersom syftet med analysen är att undersöka frågeställningarna i förhållande 

till Regnspiran som ett självständigt verk, har jag inte analyserat den efterföljande romanen, 

Bära mistel, där berättelsen om karaktären Linda fortsätter. Även om en sådan analys hade 

kunnat ge intressanta resultat hade det lämnat mindre utrymme att analysera just Regnspiran. 

Genom att betrakta natur och plats som av vikt för litteraturtolkningar blir 

miljön inte bara en omgivning, utan något som påverkar romankaraktärerna och skildringar av 

händelser och teman. Då blicken riktas mot natur och plats genom ekokritiska perspektiv, kan 

företeelser få betydelser som utan detta synsätt inte hade fått samma uppmärksamhet.  

För att besvara frågor om hur plats och natur hänger samman i Regnspiran utgår 

uppsatsen från frågeställningarna: ”Hur skildras interaktioner mellan människor, natur och 

plats i Regnspiran?”, samt ”Vilka synsätt på natur och plats visar romanen på?”. 

Ekokritikern Christopher Manes position är att antropocentriska, 

människocentrerade perspektiv underbetonar naturens roll i litteratur och därigenom dess 

betydelse för människor.7 Som Annelie Bränström Öhman skriver kan litteratur både befästa 

och ifrågasätta bilder av platser.8 Representationer av natur och platser kan alltså påverka hur 

vi betraktar och tänker om dem – och denna uppsats är ett led i utforskandet av detta. 

      

Tidigare forskning om Sara Lidman  

 

Syftet med urvalet av tidigare forskning om Sara Lidmans verk är både att lyfta fram teman 

och inriktningar som berör platsförhållanden eller ekokritiska frågeställningar, samt tidigare 

läsningar av Regnspiran. Samtidigt ges också viss plats åt andra arbeten om Sara Lidman. Jag 

har i urvalet betonat behandlingar av verken framför biografiska studier. 

Maria Bergom-Larsson kommenterar i en essä författarens verk. Frågor om 

delaktighet, ansvar och det språkliga blottläggandet av övergrepp, identifieras som centrala 

 
7 Christopher Manes, ”Nature and Silence” i The ecocriticism reader: landmarks in literary ecology, Athens: 

University of Georgia Press 1996, s. 15.  
8Annelie Bränström Öhman, ”Mytolofi eller mytografi? : om platsens magi i Sara Lidmans och Kerstin Ekmans 

Norrlandsromaner” i Regionernas bilder: estetiska uttryck från och om periferin, Heidi Hansson, Maria Lindgren 

Leavenworth & Lennart Pettersson (Red.), Umeå: Institutionern för språkstudier 2010, s. 126. 
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för författarskapet. Lidmans två första romaner betraktas som romaner om kollektiv kamp, 

medan Regnspiran förstås som både en individcentrerad och kollektiv roman, för att i Bära 

mistel behandla endast individer, som en motpol till hennes övriga verk. Hennes 

rapportböcker betraktas som en sammanfogning av, å ena sidan, kollektiviteten och det 

verklighetsbetonade i hennes tidiga romaner, å den andra den sociala analys som präglar de 

två romaner som utspelar sig i Sydafrika och i Kenya.9 

Birgitta Holms biografi om Sara Lidman beskrivs som det första samlade verket 

om författarskapet i sin helhet och innehåller genomgångar av både författarens biografi och 

texter, där författarens liv sätts i förhållande till verken. Både Holms egna tolkningar och 

andras analyser behandlar hennes verk tematiskt och biografiskt, med en mångfald av 

perspektiv.10 

Annelie Bränström Öhmans monografi om Lidmans Jernbanesvit behandlar 

kärlek som ett centralt tema i författarskapet. Hon betonar också Lidmans ifrågasättande av 

maktordningar som genomgående i hennes verk. Författaren läser också Jernbanesviten som 

ett historieskrivande om det moderna Sverige från den lilla byns perspektiv, som ett sätt att 

omförhandla centrum och periferi.11 Samtidigt framhålls Lidmans ”flerstämmiga” 

språkbehandling som sätt att sammanföra språket med ”Platsen”.12  

Lina Sjöbergs Genesis och Jernet undersöker Jernbanesviten mot bakgrund av 

bibelberättelser, särskilt berättelsen om Abraham, Isak och Hagar. Här används romanen 

bibelvetenskapligt genom en intertextuell studie av relationerna mellan texterna, med syftet 

både att förstå romanernas förhållande till bibeln och hur romanen kan tillföra bibeltolkningen 

något.13  

Eva Adolfsson visar på hur mänskligt tal och relationer är i centrum för 

gestaltningarna även av platser i Lidmans författarskap. Hon identifierar både frågan om 

ansvar för andra människor såväl som ”det mänskliga i förhållande till det vilda” som 

gemensamma punkter i författarskapet, det senare i romaner som Hjortronlandet, Bära mistel 

och Jernbanan-sviten.14 Också för Regnspiran görs denna observation, som, då den berör 

 
9 Maria Bergom-Larsson, ”Sara Lidman - Leendet och svärdet” i Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, familj och 

klass i litteraturen. Maria Bergom-Larsson, Stockholm: Rabén & Sjögren 1976, s. 123-144. 
10 Holm 1998, s. 7, s. 7-422. 
11 Annelie Bränström Öhman, ”kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom”: Sara Lidman och den 

kärleksfulla blicken, Säter: Pang 2008, s. 15, 12, 20f. 
12 Bränström Öhman 2008, s. 23. 
13 Lina Sjöberg, Genesis och Jernet; ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och biblns berättelser (diss. 

Uppsala), Hedemora: Gidlund 2006, s. 23. 
14 Adolfsson 1991a, s. 205, 216; Eva Adolfsson, ”’Det oerhördas anrop’”, i Röster om Sara Lidman: från ABF 

Stockholms litteraturseminarium i mars 1991, Stockholm. Stockholm: ABF, 1991b, s. 15; Adolfsson 1997, s. 25. 
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interaktioner mellan människor, natur och plats här identifieras som en ekokritisk tematik. 

Något som saknas är dock en analys av sätt som vildmark kontra byn gestaltas på i 

Regnspiran, vilket är ett syfte för denna uppsats. Adolfsson betonar kvinnor som gestaltade i 

ett gränsland mellan kultur och natur i Hjortronlandet.15 Samtidigt förs också i Regnspiran 

byns roll som ”Lagens boning” som en patriarkal ordning, och Egron som en patriark inom 

den.16 I likhet med Sjöberg och Holm identifierar Adolfsson också bibliska berättelser som 

intertextuella länkar i Lidmans texter.17 I analysen av Lidmans språk betonas närmandet av 

det som är bortom ord i Jernbanan, liksom i analysen av regnspirans språk i Regnspiran.18  

Antje Wischmanns essä behandlar Lidmans romaner i förhållande till hembygd, 

med tonvikt på hur språklig hembygd konstrueras av karaktärernas perspektiv, och bland 

annat i samband med kommentarer om Regnspiran och Bära mistel nämns att karaktärernas 

språkliga förhållande till världen formar denna språkliga hembygd, till exempel genom 

dialekt, som kan få underordnade subjekt att tala.19 

Helena Forsås-Scotts behandling av författarskapet innehåller tolkningar av 

teman och motiv i romanerna. Bland annat betonas byns betydelse genomgående. I 

genomgången av Regnspiran hävdas att karaktären Lindas avvikelser från normen i 

kombination med att hon är kvinna, får byns traditioner att ifrågasättas. Här betonas också 

språkets betydelse för Lindas förståelse av omvärlden, och hennes förknippning med 

Vättberget som ett hot mot bysamhället. Forsås-Scott tolkar regnspirans läte som symboliskt 

för det förbjudna och normöverskridande, till exempel sexualitet. Behandlingen av Jernbanan 

betonar bland annat betydelsen av byn i kontrast till obygden, och att naturen behandlas med 

respekt av de tidiga nybyggarna, något som kontrasteras mot moderniseringsprocesser och 

exploatering av natur i romanen.20  

Anna Salomonssons analyser av Lidmans författarskap berör i flera fall platsens 

betydelse i verken. Hon betonar platsen som Hjortronlandets ”egentliga subjekt”.21 

Förhållandet mellan plats och utanförskap undersöks med hjälp av postkoloniala perspektiv.22 

 
15 Adolfsson 1997, s. 21 
16 Adolfsson 1991a, s. 216f. 
17 Sjöberg 2006, s. 23; Holm 1998, s. 179; Adolfsson 1991a, s. 217. 
18 Adolfsson 1997, s. 25, 22. 
19 Antje Wischmann, ”Performing space - a modernist ’hembygd’: an exploration of Sara Lidman's 

works”, Journal of Northern studies., 2014(8):1, s. 37-66, 2014 
20 Helena Forsås-Scott, Swedish women’s writing 1850-1997, London: Athlone 1997, s. 198, 203, 210f. 
21 Anna Salomonsson, Skogsmyr och öppna vyer: Platsens betydelse för gestaltningen av Vi och Dom i Sara 

Lidmans Hjortronlandet, Masteruppsats framlagd vid Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitetet 

2012, s. 20. 
22 Salomonsson 2012, s. 2; Anna Salomonsson, ”Skeendet på stället”: röster och samtidigheter i tre verk av 

Sara Lidman, (diss.) Växjö: Linnaeus University Press 2017, s. 10. 
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Salomonsson analyserar värderingar som sammanbundna med platsen och tiden i 

tidrumssyner, och visar på skillnaderna mellan olika tidrumssyner.23 Samtidigt menar 

Salomonsson att de olika synsätt som skildras bidrar till en pluralistisk syn på värderingar i 

förhållande till platser. Maktförhållanden ifrågasätts exempelvis genom användning av dialekt 

och att placera kvinnor och torpare i centrum av berättandet istället för att låta dem utgöra 

periferin.24 

Även ekokritiska synsätt identifieras av Salomonsson i Hjortronlandet. Trots att 

Lidmans text beskrivs som ”människo-orienterad” genom att skildringarna fokuserar på 

mänskliga liv, så ifrågasätter texten ändå antropocentriska synsätt på människor genom 

samspel mellan ting, andra livsformer, och människor. Holistiska och platsbundna synsätt på 

naturen kontrasteras i romanen mot moderna synsätt.25  

Birgitta Holms analys och referenser till läsningar av Regnspiran visar på att 

många olika tolkningar av centrala teman och motiv låter sig göras, exempelvis med 

hänvisning till bibliska motiv och judasproblematik, som metaroman, språkets betydelse för 

subjektet, psykoanalytiska synsätt, teman av faderlig ”Lag” och moderlig ”nåd”, där det 

faderliga ställs mot det moderliga, med flera.26 Holms behandling av verket öppnar för det 

mångbottnade i verket. 

Lisa Grahn undersöker i sin licentiatavhandling kvinnor, och moderskap som 

”en potentiellt frigörande och transcendental upplevelse” i Jernbanesviten med hjälp av bl.a. 

Beauvoirs feministiska analys, i förhållande till patriarkala strukturer och sociala 

förhållanden. Även om hon kritiserar det binära tänkandet i Adolfssons analys av Jernbanan, 

där mödrar kopplas till natur och manliga karaktärer får representera civilisation, så kopplar 

hon modrandet och amning i romanerna till Lidmans begrepp ”sam-vett”, betraktat som en 

form av närhet till naturen. 27 

Grahns masteruppsats fokuserar på hur maktstrukturer gestaltas genom 

utanförskap i Regnspiran och Bära mistel. Utanförskapet i Lindas position understryks, 

samtidigt som det analyseras som en reaktion på hennes egenskaper och handlingar i 

förhållande till samhällsnormerna i byn. Grahn understryker också hur det i Regnspiran är 

 
23 Salomonsson 2012, s. 5, 21, 28, 52; Salomonsson 2017, s. 229f.  
24 Salomonsson 2012, s. 32; Salomonsson 2017, s. 229f. 
25 Anna Salomonsson, ”Människan och skogen. Makt och ekokritik i Sara Lidmans Hjortronlandet”, i 

Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv, Peter Degerman, Anders E. Johansson & Anders Öhman (Red.), 

Göteborg: Makadam 2018, s. 137, 148, 149f. 
26 Holm 1998, s. 179, 181f, 183f, 187, 186. 
27 Lisa Grahn, Kvinnor och moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos, Licentiatavhandling framlagd vid 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2020, s. 6f, 23-27, 13, 88f. 
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byn som blir centrum och omvärlden periferi, samtidigt som också omvärlden når byn genom 

tidningar.28 Geografiska och språkliga utanförskap, anses samverka, och dialekt nämns som 

ett sätt att peka ut platstillhörighet. Grahn sammanför också den historiska kontexten med 

analysen av utanförskap i romanerna, och förstår Lindas utanförskap som en avvikelse från 

folkhemsideal, och som rasifieringsprocess. Grahn menar att romanerna visar på strukturer av 

utanförskap genom intersektionen av olika maktstrukturer.29 Även om rumsliga betydelser av 

utanförskap utgör del av analysen, så analyseras inte förhållanden till natur eller särskilda 

platser i Regnspiran, något som denna uppsats undersöker.  

Sverker Sörlin identifierar ekologiska synsätt i Sara Lidmans texter där naturen 

anses ha samband med människor, och att språket förhåller sig till platsen i hennes verk, men 

också att ord kan vara begränsade för att förstå världen, samtidigt som Lidman försöker 

”närma sig naturens eget tungomål”.30 Detta kan anknytas till Annelie Bränström Öhmans 

undersökning av Lidmans begrepp sam-vett som ett holistiskt perspektiv, innefattande tanken 

om gemenskap och kommunikation mellan människor och andra livsformer.31 Begreppet 

uppträder i senare delen av författarskapet, bland annat i romanen Järnkronan från 1985: ”det 

fanns ett sam-vett i naturen som höll ihop allt, att träd, vatten, myra björn ekorre kråka och 

sork alla visste om varandra”.32 Idén om ett samberoende mellan människor och natur menar 

Bränström Öhman är genomgående i Lidmans verk.33 

 

Tillvägagångssätt och teoretiska perspektiv  

 

Tillvägagångssätt  

I detta arbete utgår jag från en läsning av romanen med det tematiska fokuset på natur och 

plats. Med de teoretiska perspektiven som innefattar ekokritisk teori och Lefebvres 

rumsbegrepp, nedan, kontextualiseras natur och plats i romanen i analysen. Min analys 

jämförs med det teoretiska underlaget, samt med tidigare forskning, och är därför resultatet av 

 
28 Lisa Grahn, Förmedla utan att förråda. En studie i utanförskap i Sara Lidmans Regnspiran och Bära mistel, 

Masteruppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2015, s. 31, 72, 27f, 30f. 
29 Grahn 2015, s. 29, 70, 71f, 73. 
30 Sörlin 1991, s. 39, 43. 
31 Annelie Bränström Öhman, ”Sara Lidman och ’sam-vettets’ ekologiska rum”, i Norrlandslitteratur. 

Ekokritiska perspektiv, Peter Degerman, Anders E. Johansson & Anders Öhman (Red.), Göteborg: Makadam 

2018, s. 117f, 115. 
32 Sara Lidman, Järnkronan, e-boksuppl., Bonniers, 2014, s. 74. 
33 Bränström Öhman 2018, s. 115. 
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ett komparativt tillvägagångssätt. Jag vill understryka att teorin inte endast appliceras inte 

bara på texten, vilket, som Moi diskuterat, kan försvåra ställandet av nya frågor i 

litteraturvetenskapen.34  

Av dessa skäl är det läsningen av texten och inte av teorin som utgör den 

huvudsakliga grunden för den tolkning som har gjorts, för att undvika förutbestämda 

uppfattningar om vilka resultat som bör komma fram. Målet har inte varit en mothårsläsning 

och kritik av texten, utan att förstå de sätt som Lidman sätter människor i samband med natur 

och plats. Jag har också, med hänvisningar till teori och övrig forskning, försökt nå bortom 

enbart en deskriptiv analys av Regnspiran. 

Ekokritisk teori 

Greg Garrard definierar ekokritik som “the study of the relationship of the human and the 

non-human”.35 Naturen hävdas enligt perspektivet ha en objektiv existens som går bortom 

kulturella konstruktioner om den.36  

Glen Love skriver att ekokritiken till skillnad från andra perspektiv för 

litteraturtolkning tar både det mänskliga och icke-mänskliga i beaktande, men utan att vara en 

samlad teori. Snarare utgörs perspektivet av överlappande projekt.37 Det är ett synsätt där 

världen betraktas som en plats där ”everything is connected to everything else”.38 Detta kan 

betraktas som ett holistiskt synsätt, vilket beskrivs som en teori där ”living nature is correctly 

seen in terms of interacting wholes (as of living organisms) that are more than the mere 

sum of elementary particles”, ett begrepp som också ekokritikern Cherryl Glotfelty använder 

som grund för det ekokritiska perspektivet.39 

Djupekologin är bland de mest inflytelserika av miljöperspektiven, som Garrard 

beskriver som ”the explicit or implicit perspective of ecocritics”. Perspektivet utgår från 

positionen att mänskligt och icke-mänskligt liv och företeelser i ekosfären anses ha värden i 

sig själva, till skillnad från för människor instrumentella natursynsätt som 

”environmentalism”. Dualismen i särskiljandet mellan mänsklighet och natur identifieras av 

 
34 Toril Moi, Revolution of the Ordinary: Literary Studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell. Chicago: 

University of Chicago Press 2017, s. 178-180. 
35 Greg Garrard, Ecocriticism, London: Routledge 2004, s. 5. 
36 Peter Barry, Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory, Manchester: Manchester 

University Press 2017, s. 203. 
37 Glen A. Love, Practical ecocriticism: literature, biology, and the environment. Charlottesville: University of 

Virginia Press 2003, s. 1, 5. 
38 Love 2003, s. 7. 
39 Merriam-Webster, ”Holism”, https://www.merriam-webster.com/dictionary/holism (2020-05-19); Håkan 

Sandgren ”Lyssna till jordens sång. Ekokritiska och ekofeministiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska 

diskussionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2002:2, s. 7. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/whole#h2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/elementary%20particle
https://www.merriam-webster.com/dictionary/holism
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perspektivet som en antropocentrisk, alltså människocentrerad, grund till syn- och 

handlingssätt som påverkar ekosfären negativt.40 

Ekokritiken medför på så sätt en kritik av modernitetens natursyn, något som 

Garrard och Christopher Manes understryker.41 Enligt Manes är det inom miljöetik bara 

djupekologi som ifrågasätter människans dominanta position i förhållande till natur.42 Också 

Mazel framhåller att ett omförhandlande av synen på människans förhållande till miljön är en 

central uppgift för ekokritiken.43 

En ekokritisk position är att den vetenskapliga revolutionens natursyn innebar 

en ekologisk katastrof då naturen främst sågs som en produktiv resurs.44 Christopher Manes 

hävdar att naturen blir tyst i moderna samhällen, vilket förknippas med modernitetens 

rationella syn på naturen som en samhällskategori, och att endast människor genom detta 

synsätt kan betraktas som talande subjekt, i likhet med Garrards analys av hur naturen i 

moderniteten gjorts till en beräkningsbar resurs.45 Denna syn kontrasteras mot animistiska 

synsätt i kulturer där naturen betraktas som besjälad, och där olika livsformer anses ha 

förmåga att kommunicera med människor. Genom beskrivningen av animistiska kulturer 

identifieras istället en natursyn där en klar uppdelning mellan natur och kultur inte existerar, 

något som moderna samhällen betraktar som irrationellt.46 

David Mazel identifierar begreppet ”environment” som en effekt av diskurser 

där miljön ses som passiv. Enlig Mazel passiviseras och obektifieras landskap likt kvinnor i 

patriarkala maktordningar, genom sådana diskursiva synsätt på naturen.47 Detta pekar också 

mot en ekofeministisk syn på diskurserna: riktningen ”Ecofeminism” inom ekokritik 

identifierar makthierarkier där både antropocentrism och dualism mellan män och kvinnor 

sammankopplas. Kvinnor har i samband med det associerats med bland annat natur och 

materialitet medan män betraktats som mer rationella och kulturella, enligt ekofeministen 

Victoria Davion.48 Samtidigt betraktades ursprungsbefolkningen i USA under 17- och 1800-

talen som del av naturen, vilket visar på att avgränsningen av vad som räknas som miljö och 

inte, påverkas av maktförhållanden.49  

 
40 Garrard 2004, s. 20, 21, 23. 
41 Garrard 2004, s. 21. 
42 Manes 1996, s. 22. 
43 David Mazel, ”American Literary Environmentalism as Domestic Orientalism” i The ecocriticism reader: 

landmarks in literary ecology, Athens: University of Georgia Press 1996, s. 15. 
44 Garrard 2004, s. 63. 
45 Manes 1996, s. 15; Garrard 2004, s. 63. 
46 Manes,1996, s. 15, 16f. 
47 Mazel 1996, s. 141. 
48 Garrard 2004, s. 24. 
49 Mazel 1996, s. 141f. 
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Mazel menar också att begreppet ”environment” i betydelsen av en passiv 

naturmiljö som enbart omger människor, döljer de praktiker som påverkar hur miljön genom 

praktiker och maktmedel kan betraktas på olika sätt. Synen att människan kan ”ha” en 

omgivning är en del av antropocentriska synsätt. Också avgränsandet av vad som räknas som 

”environment” och inte är en del av maktförhållanden, vilket påverkar synen på förhållandet 

mellan människa och natur. Enligt Mazel är ekokritikerns roll att kritiskt ifrågasätta sådana 

diskursiva synsätt på ”environment”.50 

Begreppet natur är svårdefinierbart men Jhan Hochman erbjuder en avgränsning 

där begreppet ”nature” betecknar element i ekosystem och biosfär. I denna uppsats använder 

jag ordet natur i den betydelsen, medan ”Nature” betecknar mänskliga tankar om naturen.51 I 

denna text används ”natursyn” för betydelsen ”Nature”. Den antropocentriska avgränsningen 

mellan natur och det mänskliga är, som Mazel tar upp, en diskursiv natursyn.52 Människor är 

också en del av naturen eftersom vi ingår i ekosystem.  

 

Lefebvres rumsbegrepp   

Hochmans syn kan kompletteras av Henri Lefebvres rumsbegrepp, som kan appliceras på alla 

typer av platser. Motsvarande Hochmans natur eller ”nature”, är det materiella, 

sinnesupplevda rummet (min översättning av ”Espace perçu”).53 Representationer av rum 

(Gren & Hallins ord för begreppet ”Espace conçu”), den andra delen av Lefebres 

rumsbegrepp, innebär de mentala rum som utgörs av representationer, uttryckta genom 

diskurser och maktförhållanden i samhället, genom texter, berättelser, m.m. De motsvarar 

natursyner eller ”Nature”.54 Den tredje delen av Lefebvres rumsbegrepp berör det levda 

rummet (min översättning av ”Espace veçu”), där mötet mellan plats och människor aktivt 

äger rum, genom personligt levda upplevelser. Till exempel kan något som ett staket, som 

materiellt och diskursivt utgör en perifer gräns, ändå utgöra centrum för det levda rummet här 

och nu för den som i stunden går längs med det. Sammanfattningsvis existerar alltså platser 

samtidigt både materiellt, genom representationer och genom levda upplevelser. Det levda 

 
50 Mazel 1996, s. 139f, 142. 
51 Sandgren 2002, s. 4. 
52 Mazel 1996, s. 142. 
53 Tim B. Rogers, ”Henri Lefebvre, Space and Folklore”, Ethnologies, 24, 2002:1, s. 29, 31. 
54 Martin Gren & Per-Olof Hallin, Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion, Stockholm: Liber 2013, s. 

160f; Rogers 2002, s. 32-34. 
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rummet innefattar både representationer av rum och det sinnesupplevda rummet eftersom de 

båda påverkar hur vi lever på en plats – hur vi uppfattar platsen vi är på, just här, just nu.55 

Det levda rummet kan bidra till ett holistiskt synsätt där dualismen mellan natur 

och kultur suddas ut: ” Nature and culture melt into a special kind of unity when we 

participate in embodied dialogue with our spatial surround.”56 Emellertid kan också holism 

beskrivas som en diskursiv uppfattning, därigenom en representation av rum som påverkar 

synen på det levda rummet. Av detta följer att ingen rumsuppfattning är definitiv; Lefebvres 

tre rumsbegrepp påverkar varandra ömsesidigt.  

För litteraturanalysen innebär detta att gestaltningen av till exempel natur- och 

platssyner kan förstås mot bakgrund av både hur rumsbegreppen och Hochmans naturbegrepp 

samverkar. Detta illustreras i tabellen nedan där begrepp som motsvarar varandra står under 

samma rad. 

Tabell 1. Hochmans naturbegrepp och Lefebvres rumsbegrepp  

 Hochmans 

naturbegrepp 

Lefebvres 

rumsbegrepp 

Definitioner 

Begrepp som 

motsvarar varandra  

”nature”, natur Det sinnesupplevda 

rummet 

Materiella aspekter av platser/natur 

Begrepp som 

motsvarar varandra  

”Nature”, natursyn Representationer av 

rum 

Representationer och diskursiva 

aspekter av platser/natur 

  (Inget begrepp 

motsvarar Lefebvres) 

Det levda rummet Platsen genom personligt levda 

upplevelser 

 

Analys 

 

För en förståelse av händelser och karaktärer sammanfattas Regnspirans handling kortfattat i 

Appendix, nedan. 

Vättberget och det obebyggda 

 

Plats och natur i Regnspiran gestaltas sällan för sig. Det Adolfsson skriver om Lidmans texter 

gäller även för Regnspiran: ”Länge, och oftast förgäves, får man leta efter 

 
55 Rogers 2002, s. 35f. 
56 Rogers 2002, s. 37. 
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landskapspanoreringar eller husbeskrivningar.”57 Det är i stället i förhållande till människors 

liv som natur och plats får betydelse i romanen. Därför fokuserar analysen också på 

interaktioner mellan människor, natur och plats.  

Två platser i romanen är centrala, byn Ecksträsk och Vättberget, och utgör 

centrum för tolkningen av platsförhållanden i följande analys. Byn kontrasteras mot den 

obebyggda naturen, som beskrivs som skild från det mänskliga: ”Rätt åt söder fanns ingen 

bebyggelse, där stödde sig himlen mot blåskogiga åsar, oberörda av allt mänskligt.58 Det 

skogbeklädda Vättberget är en plats utanför byn, och kan betraktas som en gränszon mellan 

mänsklighet och vildmark. Att den ligger utanför byn illustreras genomgående genom frasen 

”borti Vättberget”.59 Där ligger också familjen Ståhls fäbodstuga. 

 

”Vättbergets språk” och naturens frestelser 

 

Vättberget är avskilt från byns ljud. Denna avskildhet bidrar till att platsens egna ljud 

framträder tydligare:  

I Vättberget hördes inga ljud från byn. Men det var inte tyst här, bara en eller två dagar kunde man tro 

det. Snart märkte man hur det sorlade, brusade, kacklade och väste – efter en tid kunde man, om man 

ville, höra en sten tala.60  

Stenens kommunikation med människor måste till synes motsvaras av mänsklig vilja att höra 

den. Om man tillåter det, kan dessa ljud alltså relateras till för-mänsklig kunskap: ”Det var 

inte mänskoläten, ändå var det något bekant. Om man gav sig det i våld kände man att det 

tillhörde sådant man vetat innan man blev människa.”61 Dessa läten uppfattas som en fara för 

Linda, även ljudet inom sig då hon kan ”höra sin egen kropp brusa”.62  

Rädslan för att förlora sin mänsklighet är sammankopplade med dessa läten: 

”Om hon lärde sig att förstå Vättbergets språk och tecken kunde hon förvandlas, sugas 

tillbaka till ett liv nära mossan, kanske glömma det mänskliga.”63 ”Vättbergets språk” är alltså 

något som konkurrerar med det mänskliga i henne. Här inger naturen, men också hennes egen 

kropp, fruktan. ”Vättbergets språk” innebär kommunikation mellan ting, natur och människa, 

 
57 Adolfsson 1991a, s. 205. 
58 Sara Lidman, Regnspiran, Stockholm: Bonnier 1960, s. 9. 
59 Lidman 1960, s. 7, 25, 47f, 50f, 62, 78, 82f, 107, 221, 252. 
60 Lidman 1960, s. 78. 
61 Lidman 1960, s. 78. 
62 Lidman 1960, s. 78. 
63 Lidman 1960, s. 78. 
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en där människan aktivt lyssnar om stenen tillåts tala. Men eftersom detta språk tycks finnas 

både i ting, i marken och i den egna kroppen betonas det gemensamma i både ting, natur och 

människa, bortom skillnaderna. Detta kan ses som en holistisk, eller animistisk, natur- och 

platssyn som överbryggar det antropocentriska särskiljandet mellan mänskligt och icke-

mänskligt.64 Samtidigt värderas detta negativt vilket visar på en spänning mellan holistiska 

perspektiv och de antropocentriska synsätt som särskiljer människor och natur.  

Former av kommunikation, mellan människor och plats återkommer, till 

exempel under synen där fadern dör: ”det dånar som stora klockor i berget, så dånar det. Hör 

ni inte?”65 Även om synen inte kommer till henne på platsen så kan det ses som ett exempel 

på hur Vättberget kan höras ”tala”.  

En strategi för att stävja ”Vättbergets språk” är att härma ljuden från byns 

slåtter, för att ”hålla sig okänslig för de särskilda stämningar som hörde till fäbodlivet”. Linda 

börjar också tala som byborna, ”allt skulle låna drag, miner, vändningar från byborna”.66 

Genom att härma byns röster för hon byn närmare Vättberget. Härmningarna utgör, med 

hänvisning till Lefebvres rumsbegrepp, Lindas representationer av byns rum. Det är ett av de 

sätt genom vilka Linda aktivt försöker förändra de rumsliga förutsättningarna för upplevelsen 

av att leva på platsen, det vill säga det levda rummet. 

Oron för ”Vättbergets språk”, för myrens lukter, beskriven som ”unken söt och 

lömsk” och de kroppsliga upplevelserna av att ”gå i trygor på den gungande sanka marken” 

som ”ett äventyr”, kan betraktas som reaktioner på hur naturen och det sinnesupplevda 

rummet, allt mer blir en del av Lindas eget liv och på så vis det levda rummet.67 Naturen och 

platsen verkar hota att ta så stor plats i Linda att skillnaderna mellan dem suddas ut. Lindas 

utanförskap i byn gör att hon i lägre grad kan räkna sig som just människa grundad i byn, 

vilket diskuteras senare i analysen. Därmed verkar både platsen Vättberget med sitt språk, och 

utanförskapet i byn, få henne att röra sig mot positionen där hennes mänsklighet hotar att 

försvinna. 

”Vättbergets språk” kan jämföras med Lindas speciella förhållande till sin omgivning 

som barn. Det tar sig uttryck i att försöka trösta marken och omgivningarna där hon befinner 

sig.  

 
64 Jfr Manes 1996, s. 15-17; Garrard 2004, s. 23. 
65 Lidman 1960, s. 49. 
66 Lidman 1960, s. 90, 91 
67 Lidman 1960, s. 90f. 
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Och tingens längtan efter ord. Ofta gick hon [Linda] ut och läste för bagarstugan, ladugården, rundlogen, 

marken. Men när hon såg sig om och såg de obebodda flacka vidder omkring byn som inte kunde nås av 

hennes ord och som ingen annan tänkte på att läsa för greps hon av förtvivlan.68  

Den förtvivlan som väcks av ”de sorgsna utmarkerna” gör natur och ting besjälade, till något 

som har behov. Lindas natursyn tillskriver här landskapet känslor av sorgsenhet i sin 

avskildhet, och behov av tröst, som kanske speglar hennes egna känslor inför utanförskapet i 

byn. Här förknippas alltså naturmotiv med känslor och behov. Emellertid är naturelement i 

Regnspiran inte gestaltade för sig själva, utan förmedlade genom mänskliga tolkningar. Till 

exempel verkar stenen på Vättberget bara vara talför om någon ”ville” höra den.69 På så vis 

framstår inte natur och ting som autonoma i romanens gestaltning av dem, utan 

sammankopplade med människor.  

Lindas ansträngningar sker dock förgäves: ”denna mark var omättlig”; ”Hennes 

läsning förslog ingenting mot denna ordlöshet. Den krävde mer ju mer hon förstod den.” 

Detsamma gäller för Egron då hans ord för att mota regnspirans budskap inte ”förslog”.70 Å 

ena sidan tycks Lindas bibelläsning för marken inte leda till tröst. Å andra sidan förstår hon 

marken. Här framgår ordens otillräcklighet i kommunikationen med ting och mark. Detta för 

också Sverker Sörlin fram i diskussionen av Lidmans berättande: ”Språket kan tyckas vara ett 

futtigt instrument för att hantera den kosmiska mångfald hos det biologiska och det sociala 

livet”.71 Också Birgitta Holm sätter Lindas gränsposition ”nära det obefolkade” i förhållande 

till kommunikationen med marken, och diskuterar det mänskliga språket som ett medel i 

särskiljandet mellan mänskligt och icke-mänskligt.72  

”De ödsliga drillarna fortsatte att tala”: regnspirans språk 

 

Fågelmotiv spelar en betydande roll i Regnspiran som också har tagit tornseglarens namn till 

sin titel. Tornseglaren varslar om sorg och kanske död: ”Hör ska ni få höra hur de döda sörja, 

ropade hon. Hur hon lockade med sorg, hur frestande det var att låta henne råda.”73 Ett annat 

budskap om fågeln används för att värja sig från detta: ”Den kom med annat budskap, ett man 

inte vågade släppa till sig för i vardagslag, därför sa man att denna fågel spådde regn.”74 

Fågeln ges alltså en avgörande talan som budbärare för människor. Samtidigt försöker 

 
68 Lidman 1960, s. 64. 
69 Lidman 1960, s. 78. 
70 Lidman 1960, s. 64, 9. 
71 Sörlin 1991, s. 43. 
72 Holm 1998, s. 184, 41. 
73 Lidman 1960, s. 98. 
74 Lidman 1960, s. 9. 
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människan värja sig mot det osägbara budskapet genom att, med mänskliga ord, säga att det 

betyder något annat, som ett värn mot den ”sorg” och frestelse som fågeln medför. Liksom 

andra naturfenomen i romanen, betonas det frestande i naturen, likaledes den ”sorg” som 

Linda även tillskriver markerna bortom mänsklig bebyggelse.75  

För Egron lockar regnspiran människan från Gud, mot livet på jorden och 

döden: ”de ödsliga drillarna fortsatte att tala om annat än regn. [– – –] Det var regnspiran som 

störde Adams vila i Gud genom att sjunga om det dödsdömda jordelivet så att Adam blev sjuk 

av längtan att få pröva det. – Jaså det ska bli regn, framhärdade Egron.”76 Hållningen att 

fågelns läten är kopplade till den bibliska berättelsen om syndafallet, sammanför fågeln med 

djävulen. Vildmarken, menar Garrard, betraktas enligt bibliska synsätt som en plats för 

människans exil efter utvisningen från Eden.77 Detta speglar också Egrons förhållningssätt till 

platsen – hans tankar skvallrar om en längtan från exilen på jorden, till Gud i himlen. Och här 

är fågeln inte som duvan i Hjortronlandet, en symbol för det transcendentala, utan för det 

jordiska, för Egron sataniska.78 Också Adolfsson påpekar regnspirans funktion som 

frestelse.79 Sjöberg för fram hur sam-vettet både kan fungera som en ”’frestelse’” för 

karaktären Didrik i Järnkronan, och som en kontrast till synsätt på Kristus.80 Sammantaget 

understryks motsättningen mellan Egrons tro, som framstår som frånvänd från platsen, och 

holistiska, sam-vettsbetonade synsätt på människan som sammanbunden med plats och natur. 

Diskussionen om sam-vettet fortsätter under rubriken ”Sam-vettstanken” nedan. 

Sammankopplingen av vildmarken med fara och satans frestelser lever kvar i 

västerländska natursyner genom bibelns berättelser, vilket återspeglas i Egrons natursyn.81 

Den sammanfaller också med känslan av att inte höra hemma på platsen: ”Han passade 

egentligen inte till att leva i en trakt och tid som var så långt från Gud.”82 Egrons syn på sig 

själv som i utkanten av det gudomliga, liknar Lindas perifera förhållande till byn som en 

annan sorts gudomlighet. 

Det farliga med regnspirans kommunikation genom icke-mänskliga läten 

försöker avvärjas med att den sägs komma med regn. Men Egrons ord ”förslog inte”, liksom 

som för Linda ovan, försöken är förgäves. Hanna får inte heller något svar från fåglarna när 

 
75 Lidman 1960, s. 64. 
76 Lidman 1960, s. 9. 
77 Garrard 2004, s. 61. 
78 Jfr Salomonsson 2018, s. 146. 
79 Adolfsson 1997, s. 22. 
80 Sjöberg 2006, s. 146, 149. 
81 Garrard 2004, s. 61. 
82 Lidman 1960, s. 32. 
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hon vill ”pratas vid”.83 Sammantaget understryks därmed skillnaderna mellan det icke-

mänskliga och det mänskliga språket.  

För Birgitta Holm är regnspiran ”den mångtydiga symbolen för det jordiska”, 

samtidigt som den ses som ett försök att upplösa dualiteten mellan himmel och jord.84 För 

Forsås-Scott är regnspiran symbolen för det normöverskridande.85 Om upplösandet av 

dualiteter mellan det jordiska och det himmelska är en del av ett holistiskt synsätt, och detta 

för konventionella natursyner innebär brott mot normen, kan Holms och Forsås-Scotts synsätt 

möjligen sammanföras. Jag vill emellertid understryka att mångtydigheten i tolkningarna 

reflekterar att romanen inte ger entydiga svar på hur regnspiran ska tolkas.   

Regnspirans läte står i Adolfssons analys för ”det oerhördas tal” som uttryck för 

frågor om sorg, kärlek, ansvar och öde.86 Kanske är det snarare frågorna än svaren som här är 

det viktiga i tolkningen av fågelns betydelse. Frågorna tycks dock kunna skilja sig mellan 

olika karaktärer, vilket visar på en mångtydig syn på regnspirans och ”Vättbergets språk”.  

Karaktären Hannas förhållande till fåglarna skiljer sig från Egrons. Hon vill 

”pratas vid” med dem, men får inget svar. Det är också betecknande att det är till Vättberget, 

platsen bortom det mänskliga samhället, som hon vill att de ska följa med och språka, något 

som förstärker rollen för Vättberget som en plats för människors kommunikation med det 

icke-mänskliga. ”Medan hon knagglade sig fram på vägen flög svalorna omkring henne. […] 

– Följ med till Vättberget, ni fina fåglar, ska vi pratas vid. Det är så tungt väglag där jag nu 

går.”87 Medan fåglarna firar är Hanna tyngd av ängslighet. Här framstår inte fåglarna som 

hotande, utan snarare som ”fina”, en sorglös motpol till mänskliga bekymmer. Regnspiran 

fungerar här som kontrasterande exempel. Hanna förhåller sig till andra livsformer, men 

förblir mänsklig.  

 

Sam-vettstanken  

 

Hur ska ”Vättbergets språk” förstås? Jag jämför det här med begreppet ”sam-vett” hos Sara 

Lidman, som växer fram i hennes senare författarskap, bland annat i Järnkronan från 1985. I 

Bränström Öhmans analys av begreppet förstås det som något som sammanlänkar människor, 

natur och litteratur, som medför ”en möjlig artöverskridande kommunikation och gemenskap 

 
83 Lidman 1960, s. 9, 64, 83. 
84 Holm 1998, s. 186. 
85 Forsås-Scott 1997, s. 204. 
86 Adolfsson 1997, s. 22. 
87 Lidman 1960, s. 83. 
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mellan allt levande” som kan nås ”genom det icke-verbala mellanrum som skiljer människor 

från andra levande varelser”. Sam-vettet kan förstås som en kommunikationsform och 

gemenskapssyn som står bortom mänskliga ord och förnuft.88 Detta kan sättas i samband med 

”Vättbergets språk” som kommunikation där Linda tycks överskrida det mänskliga språkets 

möjligheter. Kommunikationen mellan olika livsformer och ting i romanen tolkas mot 

bakgrund av detta som en del av sam-vettstankens synsätt. En skillnad är dock att 

kommunikationen här också sker med icke-levande ting. 

Ingeborg Löfgren menar att sam-vettet också är ”ett verkningsmedel genom 

vilket Lidmans skönlitteratur tar sig an att dela just dessa upplevt ’osägbara’ erfarenheter”, 

och ett sätt att ställa frågor om livets mening, ”rotad i” romankaraktärernas ”levda liv”.89 

Regnspirans läten kan, precis som ”Vättbergets språk”, ses som led i det ”osägbara” som får 

människor att ställa frågor om livets mening, mot bakgrund av Löfgrens syn på sam-

vettstanken.  

Lidmans litterära produktion är som tidigare påpekats också rotad i platsen.90 

Livet och platsen framstår mot bakgrund av detta som sammankopplade med sam-

vettstanken, och i Regnspiran är det framför allt Lindas förhållande till Vättberget och dess 

”språk” som utgör exempel på hur livet förankras i platsen som ett levt rum, där frågor om 

gemenskap men också om död, väcks.  

Om ”Vättbergets språk” ligger bortom orden kan vi förstå Lindas förfäran över 

att komma för nära det som en rädsla att förlora sitt mänskliga språk, och därigenom mänsklig 

gemenskap. Med formuleringar som ”myrans bävande ensamhet”, ”de sorgsna utmarkerna”, 

och ”marken lika frusen och svulten som förut”, understryks markerna som kontrasterande 

mot mänsklig gemenskap.91 Linda identifierar sig med utmarkerna och den ensamhet som 

förknippas med dem. Emellertid framstår naturen också som en plats för gemenskap 

tillsammans med andra människor, som Simon på Vättberget eller kronojägaren, i linje med 

Lindas längtan att ”vara mitt i folket”.92  

Vättarna och det övernaturliga: representationer av rum 

 

Att Lindas far Egron dör vid just Vättberget kan anknytas till en sägen i byn. Vättberget är 

 
88 Bränström Öhman 2018, s. 121f. 
89 Löfgren 2019, s. 130, 125. 
90 Sörlin 1991, s. 37. 
91 Lidman 1960, s. 263, 64. 
92 Lidman 1960, s. 18. 
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hemvisten för vättarna i berättelserna som byns barn får höra. Platsen blir övernaturlig och 

symboliserar fara även i byns berättelser. Sägnen framstår som en viktig del i byns kollektiva 

berättande: ”– Vättarna är alldeles som människor […] sa Lapp-Kajsa när hon berättade för 

barn och barnbarn hur en grupp nybyggare kunde fördärvas. Vättarna började alltid med att 

tala om guld. – Kom till oss”.93 Berättelsen om vättarna som frestar människorna kan 

jämföras med naturens frestelser som återkommande element i romanen. Vättarna lockar här 

till sig människorna för att få deras själar. Att det sker vid Vättberget, som obebyggd plats 

utanför byn stärker kontrasten mellan Byn och obygden, och berättelsen om vättarna blir en 

varning för att närma sig denna plats. Också Forsås-Scott identifierar bysamhällets syn på 

Vättberget som ett hot mot det.94 Vättberget markeras som farligt genom representationer av 

rum, och stärker därigenom byns representation av byns rum som tryggt, genom ett 

antropocentriskt särskiljande mellan mänsklig gemenskap och vild natur.  

Också i Lidmans roman Hjortronlandet framstår sägenberättandet som en grund 

för kunskap förankrad i platsen som ifrågasätter modernitetens rationella platssyn.95 På 

Vättberget i Regnspiran tas människans verk över av vättarna och återgår till natur: 

”Vättbergsmyran hade varit sjö en gång och dikats ut av människor […] Vad hade blivit av 

den första bebyggelsen? [...] var det vättarna som hade blivit bergsbornas öde?”96 Myren bär 

spår av människor och signalerar samtidigt deras förgängelse i en samverkan mellan 

människa och miljö. Då myren anknyts till sägnen om vättarna fungerar den som del i den 

representation av rum där döden är en del av platsen. Detta understryker bilden av naturen 

som farlig. Vättbergsmyrans spår av förgängelse kan ställas mot Elofs gård som ”byns äldsta 

hemman” med ”väldiga stenrösen”, där de mänskliga avtrycken istället visar på kontinuitet.97 

Här framträder bilden av byn som fruktbar och obygden som motsatsen. 

Övernaturliga element är återkommande, och Hannas tro på ”de underjordiska” 

påverkar hennes förhållande till marken: ”Hanna var noga med att inte utmana de små. 

Annars var hon sams med jorden. Människan hade rätt att gå på den och nyttja den. Jorden var 

ju så stor och människan bara en mask.”98 Tron på övernaturliga väsen understryks i 

Salomonssons analys av Hjortronlandet, där en sägen om vittror kan fungera som ”en 

påminnelse om att det kan existera samtidiga världar, parallella med vår egen”.99 Detta går 

 
93 Lidman 1960, s. 87. 
94 Forsås-Scott 1997, s. 203. 
95 Salomonsson 2012, s. 34; Salomonsson 2017, s. 60.  
96 Lidman 1960, s. 87. 
97 Lidman 1960, s. 84, 31. 
98 Lidman 1960, s. 65. 
99 Salomonsson 2012, s. 31. 
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emot en antropocentrisk natursyn, men pekar mot en animistisk sådan genom att icke-

mänskliga väsen erkänns respekt.100 Synen på människan som en liten mask, men med rätt att 

bruka jorden som en bland andra livsformer, kan också jämföras med djupekologiska synsätt 

där alla livsformer erkänns värde, liksom en holistisk syn på förhållandet mellan människor 

och natur, tillika sam-vettstanken, förstådd som ”gemenskap mellan allt levande”.101  

Hannas varsamhet med att Linda inte skulle ”släppas ut på gården så ofta”, 

grundar sig i att ”det fanns så mycket i luften som kunde skada ett barn”. Det anses av Egron 

som ”ogudaktigt att tro på sådant”. För honom är det i stället Johann Arndts postilla som 

dikterar att Linda ska hållas inne: ”som det intet är gott, att man låter jungfrur och barn 

mycket gå ut och spatsera”.102 Tillsammans utgör dessa skäl representationer av rum som 

avgränsar inne från ute. För Hanna tycks animistiska synsätt påverka synen på inomhus som 

det trygga och utomhus som farligt.103 För Egron är det inte synen på platsen, utan synen på 

skriften, som dikterar barnets plats som inomhus.  

Sammantaget stärks motsättningen mellan det farliga, eller oönskade, utomhus 

och det trygga, för kvinnan och barnet rätta, inomhus. Detta förhållande mellan platser 

återkommer i kontrasteringen mellan tryggheten i byn och faran i naturen och Vättberget, som 

sägnen om vättarna befäster. Mazel menar också att synsättet på en miljö särskild från 

människan delar upp världen i en in- och en utsida, och landskapet blir, på liknande sätt som 

kvinnor i patriarkala samhällen, passiviserade.104 Även om naturen är långt ifrån passiviserad 

i Regnspiran så framstår uppdelandet mellan en in- och en utsida genom Egrons platssyn, som 

normbefästande och ett sätt att dra gränser för kvinnans och barnets plats. 

Detta särskiljande visar sig vid Lindas uppfostran: hennes önskan att sova med 

kycklingarna nekas av modern, ”så smutsar dem ner hela sängen för dej. Dem får ligga i en 

korg.” Inskolningen av vad som hör till ute respektive inne ger resultat: ”- Jorden får inte följa 

med in, sa Linda. Bara potatisen. Jorden får vara ute, får inte följa med oss inne. Visst får den 

inte vara med oss, mamma”.105 Linda förhåller sig till uppdelningen av ute och inne, genom 

att vända sig till modern som uppfostrare, och förstår att jorden måste stanna ute. 

 
100 Jfr Manes 1996, s. 15. 
101 Bränström Öhman 2018, s. 121. 
102 Lidman 1960, s. 14. 
103 Jfr Manes 1996, s. 15. 
104 Mazel 1996, s. 140, 142. 
105 Lidman 1960, s. 26, s. 48. 
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En äggskalsbräcklig gemenskap: periferin blir centrum  

 

Vättberget, utanför byn, är platsen för Väster-Ståhls utängsslåtter, och blir i samband med den 

avgörande för Lindas och Simons relation. Det är betecknande att Lindas och Simons relation 

utvecklas bortom byn, i periferin. De är båda figurer vid sidan av. Linda utesluts ur 

bygemenskapen och Simon kommer som uppfostringspojke till byn, utifrån. Det är av 

positionerna som perifera som de först på en egen plats, bortom byn, kan forma ett levt rum på 

sina egna villkor. Därför sitter de väl tillbaka i byn tillsammans i avskildhet, blickande mot 

Vättberget, ”på byns nedersta stock. De kunde inte bli sedda från något fönster och själva hade 

de bara utsikt över obebodda ytor […] längre bort en skymt av Vättberget”.106 Avskildheten är 

en grund för parets gemenskap.  

På berget struntar Linda i ”att föra byns talan”, men vill ändå titta efter byar 

därifrån, i trots mot rädslan för berget: ”Linda var drömsk och brydde sig inte om att föra byns 

talan. […] – Vad är det här Vättberget att vara rädd för. Vi går runt och tittar på nordvästsidan. 

Få se om det syns några byar därifrån.”107 Detta vittnar om hennes ambivalens mellan att vara 

fri från byns konventioner men ändå längta efter byarnas gemenskap, en i romanen 

återkommande längtan efter att ”vara mitt i folket”.108  

En särskild episod på platsen befäster dödstematiken:  

Plötsligt lyfte en skock svarta fåglar med ett skrän ur snåren. Barnen fick en kväft av ond lukt i näsan och 

förstod att det fanns as längre ned. De fortsatte och fick se två benpipor skinande vita stå rätt upp ur 

bråddjupet. Barnen gick närmare och såg med förfäran och talade i viskningar [– – –] Klövarna blänkte 

som månbelysta. [– – –] En stor råtta klättrade upp ur älgskrovet […] Den såg på barnen, visade sina små 

vassa tänder. Linda rös till och drog Simon med sig och sa att de skulle gå tillbaka till den ofarliga sidan av 

berget.109  

Händelsen får en spöklik stämning genom figurer som ”klövarna blänkte som månbelysta”, 

”svarta fåglar”, ”vassa tänder” och att Linda ”rös till” och vill gå till ”den ofarliga sidan av 

berget”. Vättberget förknippas här med fara liksom i sägnen. Djur erkänns också agens: råttan 

”såg på barnen”.110 På så sätt är det icke-mänskliga i naturen inte bara betraktat, utan betraktade. 

Händelsen tematiserar döden, genom lukt och syn och associerar naturen med fara.  

Rädslan för naturen verkar kunna överbryggas genom gemenskapen, Simon ”såg 

Vättbergets topp […] luften så stark att det brusade i ådrorna när man andades in. Hur livet 

 
106 Lidman 1960, s. 115f. 
107 Lidman 1960, s. 95. 
108 Lidman 1960, s. 18. 
109 Lidman 1960, s. 97f. 
110 Lidman 1960, s. 97f. 
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kunde skrämmas från alla sidor när det ville åt ett mänskokryp”, och ”Himlen var så väldig och 

häftig i sina kast, så obönhörlig i vrede och skönhet.”111 Här presenteras synen på naturen som 

kraftfull och den sammanförs med något skrämmande. Människan blir i förhållande till detta 

landskap blott ett ”mänskokryp”, en syn som påminner om Hannas, där människan är ”bara en 

mask”. Också ordet obönhörlig antyder en natursyn där människans ord inte räcker till för att 

påverka naturen, och att människan inför detta är maktlös. Det mänskliga språkets 

otillräcklighet för kommunikationen med naturen och ting, är som visats, återkommande.112 

Trots detta medför Simons relation till Linda en motvikt som får honom att trotsa rädslan: ”Hon 

såg så trygg ut, han skulle inte låta skrämma sig av dagsmejans lukt eller aftonhimlen”.113 

En spricka i Vättberget blir också grunden för en splittring i relationen, trots att 

Linda önskar motsatsen: ”Jag skulle önska att jag vore som du, sa hon. Att vi vore en … en 

enda… person.”114 Rännan blir symbolisk för möjligheten till splittring och död: ”De fortsatte 

tills de plötsligt stod framför en ränna i berget, den tycktes bottenlös [– – –] när hon stod bakom 

Simons rygg kom det för henne att hon skulle puffa ner honom.”115 Precis som med Egron 

förknippas Vättberget genom sprickan åter med död. Men där Linda ser död finner Simon 

istället liv, genom björken: ”Han tittade ner i klyftan och fann en ny tröstegrund. – Linda jag 

ser en liten björk som växer där på ena sidan. Jag skulle ha huggit fast mej i den skulle du ha 

fått se och klättrat opp som ingenting”. De olika synsätten på platsen ger uttryck för olika natur- 

och livssyner i förhållande till platsen. Liv, död och natur kopplas intimt samman och björken 

spelar här liksom i andra passager en symbolisk roll, associerad till förgängelse, vilket 

återkommer i analysen nedan. 

Ett annat återupprepat motiv förknippat med Lindas och Simons relation är 

fågelägg: ”Hon tänkte jag älskar Simon och det ömmade som fågelägg i hennes händer.”116 

Bildspråket väcker associationer till något bräckligt, som man vill vara varsam om, men som 

också lätt kan krossas. Det leder också tankarna till de nykläckta kycklingar Linda leker med 

som barn.117 Äggen balanserar mellan födelse och död genom att de kan krossas eller bli till 

nytt liv.  

Slutligen återkommer dock Linda till de minnen som de upplevt tillsammans på 

Vättberget: ”det var fel afton att bära fågelägg, fel dag att gå längs en klyfta med en vän                 

 
111 Lidman 1960, s. 116. 
112 Jfr då Linda läser för marken, Lidman 1960, s. 64. 
113 Lidman 1960, s. 116. 
114 Lidman 1960, s. 95. 
115 Lidman 1960, s. 95f. 
116 Lidman 1960, s. 110. 
117 Lidman 1960, s. 25. 
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[– – –] För den onda nyfikenhetens skull som plötsligt sa sig vilja veta om han skulle hinna få 

fatt i björken”.118 Splittringen är ett faktum och deras relation tar slut när hon anklagar honom 

för våldtäkt inför byn. Motiven ägg, klyftan, björken, återupprepas och för sammantaget med 

sig budskapet om förgängelse.   

 

Ett ”lugnare sätt att tala om träd”  

 

Då en kronojägare mot romanens slut närmar sig Linda vid fäboden sker ett möte mellan olika 

synsätt på Vättberget:  

– Det var mycket guld det där som ingen har brytt sig om att ta ut. – Tror ni på den sagan? – Det är ingen 

saga. Det kan väl vem som helst se att den där skogen är värd massor. [– – –] – Är det er skog! Då är ni ju 

rik, flicka. Han log uppmuntrande och hon drog också på mun. Det här var ett lugnare sätt att tala om 

träd.119 

Kronojägarens ekonomiska natursyn som främling på platsen, möter Lindas bruk av skogen 

”till husbehov”, men också sägnen om vättarnas guld i berget. Möten mellan olika platssyner 

återkommer i Lidmans författarskap och analyseras av Salomonsson.120 Kronojägarens 

ekonomiska syn kan jämföras med hur framväxten av det maskulina förnuftet, den 

vetenskapliga revolutionen och kapitalismen bidrar till en natursyn där mänsklig utvinning av 

naturresurser sätts främst och naturens värde i sig själv förloras, kontra en äldre syn på 

naturen som förtrollad.121  

Mötet har påverkat Lindas natursyn: ” – Vi ska ta itu med skogen så 

småningom. Han frågade om jag var riktigt klok som lät skogen stå på det där sättet utan att ta 

ut ett öre. [– – –] Och det ska bli slut med den här fördömda utängsslåttern.”122 Från 

hushållsperspektivet antar Linda nu ett ekonomiskt förhållningssätt till platsen som får henne 

att ta avstånd från tidigare bruk av naturen genom slåttern på Vättbergsmyran, vilket kan ses 

som ett steg tillbaka från det tidigare förhållandet till platsen, och från ”Vättbergets språk”.  

Då kronojägaren pratar om sin son uppenbaras en ny syn på björkar: ”sonen som 

var så påhittig att han liknade björknävret vid strumpor [– – –] Men ’då är ni ju rik flicka’ … 

Hon skulle också kunna köpa och hava sådana där blanka sidenstrumpor som han skulle 

 
118 Lidman 1960, s. 147. 
119 Lidman 1960, s. 266. 
120 Salomonsson 2017, s. 48, 63. 
121 Garrard 2004, s. 62f. 
122 Lidman 1960, s. 269. 
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kunna bli tankfull av att minnas.”123 Barnets association får Linda att längta efter strumpor 

som hon skulle köpa av den framtida vinsten från skogsavverkningen, och som är del av 

fantasierna om en framtid tillsammans med denne man. Den ekonomiska natursynen 

förknippas på så vis även med verklighetsflykt. Tankarna om nya sätt att bruka naturen 

sammanfaller med tankar om ett nytt sätt att leva. 

Kronojägarens natursyn visar också på en holistisk syn på släktskap mellan 

människor och andra livsformer: ”alla är vi släkt genom naturen, vår moder”, och en 

uppfattning att man genom åvattnet kan få ”del i allt när man dricker det”.124 Detta anknyter 

till sam-vettstankens position om alla arters släktskap.125 

Också uppfattningen om alla arters släktskap påverkar Linda, som har ett annat 

förhållningssätt till naturen, ett där skillnaderna mellan henne själv och naturen nästan inte 

existerar, där hon själv knappt verkar räkna sig som människa. Mannen har ett ”överflöd av 

mänsklighet som hon inte hade. Han kunde vänslas med vatten och stenar och djur, han 

behövde inte vara snål om skillnaden, aldrig oroas att den skulle utplånas.”126 Lindas rädsla 

att bli icke-mänsklig kontrasteras mot hans stabila position som människa kontra naturen. Då 

Linda anses ha övernaturliga förmågor som ”fjärrskådare”, vilka sätter henne i förhållande till 

det övernaturliga, som vättarnas frestelser eller Regnspirans olycksbud, förskjuts hon från 

bygemenskapen, mot det obebyggda.127 

Motståndet mot att låta sig frestas av naturen är en viktig drivkraft för Linda.   

Det tycks vara skillnaden i natursyner som får henne att ty sig till honom, mannens ”lugnare 

sätt att tala om träd” framstår som ett skydd mot naturens frestande språk. Att tala om skogen 

med mänskliga ord tycks också vara en utväg från ”Vättbergets språk”, eftersom det 

mänskliga språket skiljer henne från naturen: ”O att få vara i närheten av honom och dricka 

mänsklighet, dricka vila från all fruktan, dricka sig döv för regnspiran och oförstående för 

myrans bävande ensamhet.”128  

 

 
123 Lidman 1960, s. 267. 
124 Lidman 1960, s. 263. 
125 Bränström Öhman 2018, s. 117. 
126 Lidman 1960, s. 263. 
127 Lidman 1960, s. 57. 
128 Lidman 1960, s. 263. 
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”Vi som bo där vägen slutar”: periferins rum  

 

Lindas hem, Väster-Ståhls gårds ligger i utkanten av byn. Den perifera positionen som platsen 

intar i förhållande till den övriga byn, är inte bara geografisk, utan hör samman med en social 

isolering, vilket speglas i Hannas tal med grannen Ida om mönstret på en väv: ”Vi som bo här 

där vägen slutar kan ju int veta så noga, sa Hanna”. Hanna definierar sig i förhållande till sin 

gård vid slutet av vägen. Det perifera läget påverkar hennes syn på vad som passar sig, men 

närvaron till en annan i byn får henne att fundera över vad andra ska tänka om Lindas 

förhållande till Simon: ”Och för andra gången tänkte hon att de bodde i utkanten. […] Måntro 

den leken skulle anses så oskyldig av byamödrarna. [– – –] närvaron av Ida kom henne att 

inse faran i hela dess vidd.”129 Vid samma möte med Ida sammankopplar hon 

utkantspositionen med ordet ”skogsgumma”, på ett nedsättande sätt: ”Ack hon var ett fjås, en 

riktig misstänksam skogsgumma, som fördystrade en skön aprilafton när en snäll grannkvinna 

kom”.130 Alltså bidrar periferin till en osäkerhet i att förhålla sig till byns normer och ”int veta 

så noga”, där också positionen i utkanten sammanfaller med att Hanna kallar sig för 

”skogsgumma” och förs samman med skogen på ett liknande sätt som Linda med Vättberget. 

Skogen betraktas därigenom som en plats utanför mänsklighet och normer.  

 

”Byandens” språk och Linda 

 

Tidigt identifierar Linda något hon kallar ”Byanden”: ”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.”131 

Ingeborg Löfgren skriver att ”’Byanden’ är, menar jag, en direkt förlaga till 

sam-vettet, men avseende just de mellanmänskliga gemenskaps- och förståelsevillkoren”, 

Löfgren citerar ur Lidmans Järnkronan: ”’en motsvarighet i de bofastas värld till de vildas 

sam-vett. Ett sätt att orda där språket inte meddelade tankar, utan bara förstärkte samvaron, 

inte olikt husdjurens sätt att stångas och slickas’”.132 Här presenteras ”Byanden” som en 

mänsklig version av sam-vettet och därmed också ”Vättbergets språk”. Det senare och 

 
129 Lidman 1960, s. 124. 
130 Lidman 1960, s. 125. 
131 Lidman 1960, s. 22. 
132 Löfgren 2019, s. 127. 
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”Byanden” kan då utgöra former av gemenskap som språk, ”att orda”, men utan att orden 

behöver vara uttalade. 

”Byanden” är i likhet med ”Vättbergets språk” sammanlänkad med en särskild 

plats: byn. ”En dag måste hon [Linda] få del av det där som for i luften mellan gårdarna och 

viskade för alla hur allting skulle vara”.133 Detta ”språk” existerar på platsen men är flyktigt 

som luft, och viskar ordning. Liksom stenen kan tala och föra en närmare mossan, för 

”Byanden” en närmare byns gemenskap. 

Det pågår en konflikt mellan Lindas vilja att ingå i ”Byanden”, och ”Vättbergets 

språk”. Detta pekar mot Adolfssons påstående att det i Lidmans Jernbanesvit ”pågår också en 

strid mellan vildmark och civilisationslag”, en konflikt som också kan urskönjas i 

Regnspiran.134 ”Byanden” kan mot bakgrund av detta betraktas som en maktordning av 

”gamla vanor och talesätt”, sätt att förhålla sig till platsen, det vill säga diskurser och 

representationer av rum, som vissa personer också kan besitta, till exempel Elof, ”Han hade 

Byanden”.135 ”Byanden” är också ett system av oskrivna regler som skiljer människorna från 

djuren:  ”De lydde under Byanden, djurens lagar och frihet kunder inte gälla för dem”.136 På 

så vis förstärks motsättningen mellan människan i byn och det icke-mänskliga utanför den 

genom en antropocentrisk natursyn.  

Lindas syn vid hennes faders död ger henne ryktet som ”fjärrskådare” i byn. 

Hon görs implicit till en illdådare och blir osynliggjord av invånarna, ”Så orättvist som jag 

blir behandlad … det är ju precis som om jag vore nån sorts … luft”.137 Uteslutningen av 

Linda från ”Byanden” framstår som ett skydd mot det som betraktas som ett hot mot den: 

”Vakter oss för Lindas ord och blickar att hon icke dymedelst förskingrar oss”.138Att 

förknippas med övernaturliga förmågor liksom vättarna på Vättberget, bidrar till hennes 

platsambivalens och att hon förskjuts från byn. Behandlad som ”luft” hänvisas hon till 

periferin. Genom att avgörande händelser i Lindas liv förknippas med Vättberget förknippas 

hon också själv med platsen och naturen där, bortom det mänskliga. Mot bakgrund av 

ekofeministiska perspektiv, understryker Lindas sammanlänkning med Vättberget både det 

antropocentriska särskiljandet mellan naturen och byn, och sammanlänkningen mellan 

kvinnor och natur.139 Samtidigt observerar Sörlin att ”De som går mest in i platsen är de 

 
133 Lidman 1960, s. 19. 
134 Adolfsson 1991a, s. 236. 
135 Lidman 1960, s. 199, 254. 
136 Lidman 1960, s. 190. 
137 Lidman 1960, s. 57, 186. 
138 Lidman 1960, s. 199. 
139 Jfr Garrard 2004, s. 24; Mazel 1996, s. 141. 
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synska” i Lidmans författarskap.140 Lindas utanförskap gör henne både osynliggjord och 

utesluten från ”Byanden”, medan Vättberget kommer henne desto närmare. 

Lindas position som förknippad med det övernaturliga, vilda och främmande, 

och utesluten ur Byanden kan jämföras vid hur häxor med synen på naturen som förtrollad 

avrättades, i samband med att det maskulint kodade förnuftet uppvärderas med framväxten av 

modernitetens natursyner. Dessa händelser understryker den ekofeministiska identifieringen 

av kvinnor som hierarkiskt förknippade med natur i patriarkala maktordningar.141 Kopplingen 

mellan brottet i natursyn från ”’häxornas förhållande till jorden’”, med sin holistiska syn på 

världen som ”en enda organism”, till den mekanistiska, avförtrollande natursynen, förs också 

fram av Lidman, citerad i Grahn.142 Kontrasteringen av olika natursyner återkommer också i 

Salomonssons analys av Hjortronlandet, där karaktären Annas förhållande till natur är sam-

vettsbetonad på liknande sätt som i analysen av Hannas natursyn ovan.143 Där liksom i Lindas 

fall kommer olika synsätt i konflikt.  

Lindas uteslutning ur ”Byandens” gemenskap är också en konsekvens av hennes 

ifrågasättande av dess maktordningar. Lindas avvikelser ses som hot mot byn. Hon 

ifrågasätter också ”Byanden” genom att inte vara ödmjuk: ”Var kvinnornas ödmjukhet 

Byandens källa? Så kunde Linda aldrig bli delaktig.”144  

Stämplandet som fjärrskåderska blir ett skydd från härmandet som betraktas 

som riskfyllt av byborna, påpekar också Nina Björk.145 Som också Lisa Grahn understryker är 

utanförskapet en del av Lindas avvikande egenskaper och handlingar.146 Lindas ifrågasättande 

av auktoriteter verkar utgöra brott mot Byanden som diskurs och representation av rum. 

Genom att härma och hitta på ifrågasätter hon Byandens auktoritet. På dessa grunder utesluts 

hon från den och blir förknippad med fara samtidigt som byborna behåller tryggheten i att inte 

vara avvikande. 

Härmandet av bybor på Vättberget, eller i komiska sketcher på 

danstillställningar på Väster-Ståhls gård, får Elof att ifrågasätta hennes naturlighet: att ”vara 

snart sagt som en hel församling i en enda person, he jer int naturligt”.147 Genom att locka 

ungdomar till dans på gården och härma bybor omformar Linda aktivt platsens 

 
140 Sörlin 1991, s. 35. 
141 Garrard 2004, s. 62, 23. 
142 Grahn 2020, s. 27. 
143 Salomonsson 2018, s. 140f. 
144 Lidman 1960, s. 239. 
145 Holm 1998, s. 182. 
146 Grahn 2015, s. 72, 68f. 
147 Lidman 1960, s. 163. 
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förutsättningar, genom egna representationer av rum som kommer i konflikt med ”Byandens” 

kollektiva representationer av rum. Platsen går från att vara periferi till att, åtminstone 

tillfälligt, bli centrum för fleras liv. Den blir på så sätt ett levt rum för fler än Linda. Detta 

medför dock en syn på Linda som avvikande. 

Lindas roll som omformare av representationer av rum hotar ”Byanden” 

eftersom dess grund tycks vara underkastelsen av dess normer:  

Detta barns nej drog tanken från själarnas gemenskap till köttets upplösning i jorden. […] de [byborna] 

hade inte ett ord i minne om uppståndelsen, med sina tre nej var det som om flickan skrämt dem för både 

himmel och jord.148  

Lindas ord vid jordfästningen av fadern för uppmärksamheten från prästens ord till döden som 

en nedbrytningsprocess i jorden, vilket framkallar oro och en ambivalent inställning till 

bibelns representationer av ”himmel och jord”. Som Lisa Grahns analys visar tar Linda när 

hon talar under ett bönemöte den plats som ”Byanden” utvalt åt predikanten, och ifrågasätter 

”Byandens” maktordning.149 Genom dessa exempel ser vi hur Linda omkullkastar människors 

perspektiv. Om prästens ord betraktas som en del av ”Byandens” lag blir Lindas ord ett 

uppror mot platsens normer. 

 

”Tu måst all ting från tig skilja”: platsen bortom Gud 

 

Tidigt i romanen är det till Vättberget Egron går för att vara ensam och hugga ved, för att 

”rensa ut dessa tankar av jord och värld”. ”Han behövde verkligen komma i avskildhet och sa 

att han skulle gå borti Vättberget”, och han gick ”borti Vättberget ensam för att hugga litet 

ved och vara ifrån hustrun och världen en tid.”.150 Platsens funktion är alltså dels att få vara 

ensam, samtidigt som den religiösa avsikten är central då Egron vill ta ”en dust med Arndt 

och herren mitt i ensamheten”, något som understryks vid avfärden då Egron ”gick bort från 

gården och världen”, vilket antyder Egrons förestående bortgång.151 När han hittas död blir 

platsen också förknippad med händelsen, och med döden.  

Benämnandet av Vättberget som ”ifrån […] världen”, antyder en syn på Vättberget som 

utanför verkligheten. Det kan jämföras med titelbladet till Arndts postilla, ”Tu måst all ting 

från tig skilja / om tu Jesum följa will / Hata egit lif och vilja / wilt du höra himlen til”, som 

uttrycker en liknande position av försakelse och separation mellan mänskligt liv och platsen 

 
148 Lidman 1960, s. 57. 
149 Grahn 2015, s. 55.  
150 Lidman 1960, s. 7, 47, 8. 
151 Lidman 1960, s. 7, 47. 
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som Egron verkar förespråka.152 Här framträder skriften som en representation av rum, som 

Egron förhåller sig till. 

Egrons platssyn är färgad av hans lutherska tro, och han känner sig ensam av att: 

”Allting struntade i hans själ, en jordisk vår levde kringom honom som om han varit ett fä. 

Han kände sig övergiven. Han passade egentligen inte till att leva i en trakt och tid som var så 

långt från Gud.”153 Här är uppfattningen att Gud och det levda rummet där Egron befinner sig 

inte är på samma plats, och att han samtidigt känner sig ofrivilligt instängd, som i en spilta, 

gjord till ”ett fä”, i kontrast till naturens rörlighet: ”våren rusade utanför fönstret och han kom 

inte undan någonstans”.154 Där våren rusar är Egron fjättrad på en plats bortom Gud.  

Trots att Egron verkar vantrivas på platsen där han lever definierar han sig, 

liksom Hanna, i förhållande till periferin: ”Längst ner i backen bodde han och längst ned vid 

dörren skulle han ta plats på det avgörande gästabudet”. Positionen att fjärma sig från världen 

och försaka platsen definierar Egons platssyn, han går bort från världen för att vara mitt ”i 

ensamheten”, vilket står i bjärt kontrast till Lindas kamp för att istället ”vara mitt i folket”.155 

På så vis kan Egrons platssyn sägas utgöra utgångspunkten för Lindas vilja att röra sig från 

periferin till centrum. Egrons rörelse från världen och Lindas balanserande mellan periferi och 

centrum utgör kontrasterande förhållningssätt. Egrons bortvändhet från naturen och platsen är 

en motpol till Lindas förhandlingar med platser romanen igenom. 

I samband med Egrons avfärd introduceras motivet med ”det rysande trädet på 

hans kind”.156 Märket på kinden i form av ett träd förebådar hans död, och träd och associeras 

till förgängelse genom romanen. Att märket på kinden förknippas med ett träd stärker 

sammanlänkningen mellan mänskligt liv och naturfenomen. Trädet återfinns vid Egrons död, 

märket ”var som ett avlövat träd. Och plötsligt ville hon trösta honom för det där trädets skull. 

Hon […] förnam med djurisk insikt, att han var död.” Att Linda vill trösta honom för trädet 

påminner om ambitionen att trösta den längtande marken, ”Därför att det är synd om den”, 

genom en omtanke och kommunikation med ting.157 Denna känsla sammanfaller med att en 

”djurisk insikt” väcks hos Linda. På så vis blir både Egron och Linda hybridiserade genom 

jämförelserna med träd och djur, något som bidrar till att, med Bränström Öhmans ord 

 
152 Lidman 1960, s. 8, 12. 
153 Lidman 1960, s. 32. 
154 Lidman 1960, s. 26. 
155 Lidman 1960, s. 30, 7, 18. 
156 Lidman 1960, s. 47. 
157 Lidman 1960, s. 54, 64. 
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”upplösa de konventionella gränserna mellan människor och natur”. Detta kan kopplas till 

sam-vettsbegreppet i Lidmans författarskap, vilket diskuteras ovan.158 

När Linda förtalar Simon blir björken också associerad till Simons 

försvinnande: ”Vid vägskälet stod en björk. Dess svarta grenverk lyste i månljuset […] trädet 

krympte och blev litet och kom närmare, kom genom luften, stannade framför henne, stod 

stilla och mörkt lysande. Ett naket träd, som på en död kind”. Förutom Egrons kind 

förknippas björken med ”månljuset”, liksom älgkadavret på Vättberget ”som månbelyst”.159 

Här ges trädet även agens genom att det rör sig. Att trädet kommer genom ”luften” kan också 

jämföras med Hannas farhåga att ”det fanns så mycket i luften som kunde skada ett barn”, och 

tron på ”väsen, goda och onda”.160 Björken sammankopplas med död men också med agens, 

och kan därigenom ses som ett sorts väsen. Den kan också betraktas som en symbol för 

platsen Vättberget. Vägskälet där björken står blir likaledes symboliskt den plats där val görs, 

valet mellan byn och Vättberget, mellan ”Byandens” konventioner och gemenskapen med 

Simon, och hon väljer byn: ”Det var för Byandens skull som hon hade svikit Simon”.161  

 

Sammanfattande diskussion  

 

Analysen av förhållandet mellan människor, natur och plats visar på olika former av 

interaktioner med naturen. Den visar också på olika och natur- och platssyner för olika 

karaktärer. Plats och natur har visats vara viktiga för gestaltningen av frågor om människors 

plats bland andra, och förhållanden mellan människor och det icke-mänskliga. 

Platsen Vättberget har återkommande sammankopplats med fara. Vättberget får 

i romanen rollen som en gränsplats mellan mänskligt och icke-mänskligt. Denna plats är en 

del av händelser som väcker frågor om gemenskap, genom relationen till Simon, mötet med 

kronojägaren och kommunikationen med naturen. Platsen kopplas även samman med frågor 

om död och förgängelse, genom faderns död på platsen, sägnen om vättarna och 

vättbergsmyran. Vättberget sammankopplas med fara och frestelser. Lindas härmande av ljud 

och röster är en strategi för att genom representationer av rum förändra rummet till ett eget, 

levt rum där element från andra platser förs till platsen där hon befinner sig. 

 
158 Bränström Öhman 2018, s. 121f. 
159 Lidman 1960, s. 148, 97,  
160 Lidman 1960, s. 14.  
161 Lidman 1960, s. 215. 
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Diskussionen av ”Vättbergets språk” och regnspirans läten visar på hur 

kommunikationen mellan människor och icke-mänsklig natur överbryggar antropocentristiska 

synsätt samtidigt som den anknyter till holistiska och animistiska natursyner. Gränser mellan 

det mänskliga och det icke-mänskliga luckras upp genom kommunikationen, men även 

genom att icke-mänskliga företeelser erkänns viss agens och att karaktärer hybridiseras som 

både människa och icke-människa. Samtidigt framstår icke-mänsklig natur inte som autonom 

utan sammanbunden med de mänskliga liv som skildras i romanen. Därmed gestaltas 

människornas liv som centrala i romanen, men inte som de enda existensformerna på de 

platser där händelserna utspelas. 

”Vättbergets språk” har också tolkats som en del av Sara Lidmans sam-

vettstanke, som ett holistiskt synsätt. Enligt perspektivet utgör mänskliga ord en skiljelinje 

mellan människa och icke mänsklig natur. Sam-vettet berör gemenskap och kommunikation 

mellan livsformer och ting, och är del i formulerandet av frågor om livet. 

För karaktären Linda värderas ”Vättbergets språk” negativt i en ambivalens 

mellan det antropocentriska särskiljandet av människan och den icke-mänskliga naturen, och 

den holistiska natursyn som betonar det gemensamma mellan dem. Lindas identifierar sig 

med naturen, och tillskriver det icke-mänskliga känslor som speglar hennes position. Rädslan 

för att förlora sin mänsklighet genom ”Vättbergets språk” är kopplad till hennes utanförskap i 

byn.  Linda har en ambivalent position i förhållande både till det icke-mänskliga på Vättberget 

och ”Byandens” mänskliga gemenskap och normsystem. Linda hyser både en längtan för 

”Byanden” och bryter mot dess normer genom egenskaper och handlingar. 

Egrons förhållande till platsen får honom att vända sig från den. För honom 

innebär regnspirans läten frestelser som lockar människan från Gud mot döden och jorden, 

och anknyts till djävulen. Hans tro strukturerar rummet, och religiösa skrifter fungerar som 

representationer av rum vilka styr hans förhållande till plats och natur. Egron definierar sig i 

förhållande till sin perifera position, genom uppfattningen att för trons skull försaka platserna 

på jorden, en ambition som är motsatt Lindas drivkraft att ta sig från periferin till centrum för 

gemenskap.  

Också Hanna ser sig själv som en person i byns periferi genom gårdens 

geografiska och sociala utanförskap i byn, och sammanför skogen med normlöshet. Hanna 

förhåller sig till det icke-mänskliga och talar till regnspirorna, men framstår som rotad i sin 

mänsklighet. Hennes väsentro uttrycker på samma gång djupekologiska synsätt, såväl som 

animistiska och sam-vettsperspektiv. 
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Simon finner i kontrast till Linda hopp i naturen, men känner också rädsla inför 

den, något som dock kan överbryggas genom tryggheten i gemenskapen med Linda, och deras 

gemensamma perifera position bidrar till hur de finner gemenskap på platsen Vättberget, i 

avskildhet från byn. 

Kronojägaren representerar både ekonomiska och holistiska synsätt. Dennes 

perspektiv påverkar Lindas plats- och natursyn mot ekonomiska synsätt. 

”Byanden” kan betraktas som en gemenskapsform och mänsklig motsvarighet 

till sam-vettstanken, tillika en normativ platssyn som utesluter det som avviker eller står 

utanför byn. Kontrasteringen mellan ”Byanden” och ”Vättbergets språk” i romanen 

understryker det antropocentriska uppdelandet mellan det mänskliga i byn och det icke-

mänskliga utanför den. Uteslutandet av Linda utgör ett skydd mot sådant som avviker från 

”Byandens” normer.  

I följande tabells högra kolumn presenteras hur begreppen från Hochman och 

Lefebvre anknyter till delar i analysen av plats och natur i Regnspiran. 

 

Tabell 2. Plats och natur i Regnspiran genom Hochmans naturbegrepp och Lefebvres rumsbegrepp. 

 

Genom att plats och natur gestaltas på många olika sätt möts olika natur- och platssyner i 

romanen, som kan anknytas till ekokritiska perspektiv eftersom de visar på alternativ till 

antropocentriska, människocentrerade synsätt på människors förhållande till det icke-

mänskliga. Romanens litterära gestaltningar av plats och natur bidrar till representationer av 

Hochman Lefebvre Definitioner Plats och natur i Regnspiran  

”nature”, natur Det 

sinnesupplevda 

rummet 

Materiella aspekter 

av platser/natur 

Sinnesintryck som lukt, ljud, syn, där mänsklig 

interaktion med platsens materialitet framgår, 

särskilt på Vättberget. 

”Nature”, 

natursyn 

Representationer 

av rum 

Representationer 

och diskursiva 

aspekter av 

platser/natur 

Arndts postilla för Egron, sägnen om Vättarna 

för byborna, ”Byandens” normer, Hannas 

väsentro, Lindas härmningar av bybor. 

 (Inget begrepp 

motsvarar 

Lefebvres) 

Det levda rummet Platsen genom 

personligt levda 

upplevelser 

Särskilt de platser som får betydelse för 

karaktärers liv. Vättberget för Linda genom 

”Vättbergets språk”, relationen till Simon och 

mötet med kronojägaren. Väster-Ståhls gård 

under danserna.  
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rum, men utan att entydigt föra fram enbart en version av dem. Detta bidrar till möten mellan 

olika perspektiv.  
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Appendix: sammanfattning av Regnspirans handling 
 

Platsen för handlingen förläggs kring den fiktiva byn Ecksträsk, som utan vidare 

platsangivelser ligger någonstans i Norrland. Linda föds på Väster-Ståhls gård, dotter till den 

lekfulla Hanna och den strängt lutherskt troende fadern Egron. Innan fadern bekräftats död i 

en olycka på Vättberget utanför byn, har Linda i en ”syn” berättat om händelsen. Det sprider 

ryktet om henne som fjärrskådare, och gör att byborna utesluter henne och att byns barn inte 

får leka med henne. Utanförskapet i förhållande till byborna fortsätter romanen igenom. 

 Vännen Simon förälskar sig i Linda och deras vänskap och 

kärlek växer. De tillbringar tid tillsammans vid fäboden på Vättberget en sommar. När Simon 

och Linda påträffas ha sex samlas ett byråd som utfrågar Linda om händelsen. Hon lägger 

skulden på Simon som skickas iväg från byn. 

Linda arrangerar senare danser för byns ungdomar på hemmets gård, där hon 

spelar dragspel och härmar bybor i små skådespel. Efter en sådan kväll gömmer hon grannen 

Ulrikas fästman Karls cykel hos sig. Efter att Karl våldtar Linda blir hon gravid. Därefter 

försvinner Karl från byn. Ulrika blir förtvivlad, men finner glädje i vänskapen med Linda och 

väntan på hennes barn. När barnet identifieras som Karls son begår Ulrika självmord.162  

 

 
162 Lidman 1960. 


