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Inledning 

Sara Lidmans andra roman Hjortronlandet (1955) kommer ut två år efter hennes litterära debut, 

och utspelar sig liksom Tjärdalen (1953) i Västerbotten, omkring den fiktiva byn Ecksträsk. 

Hjortronlandet handlar om kronotorpare, fyra familjer bosatta på en liten ö ett par kilometer från 

byn. På statens uppdrag arbetar de med att dika ut myren för att göra marken i området 

odlingsbar. Lidman skildrar en vardag av torftighet och slit, död och barnafödande, kyla och tyst 

kamp mot staten, som emellanåt behagar infinna sig för att inspektera hur kronans jord förvaltas.  

Tiden förflyter utan att torparna får någon nämnvärd lön för sin möda, men man möter också 

skratt och ett unikt språk präglat av västerbottnisk dialekt.  

 Franz, den driftige av de torpare som bor på ön arbetar flitigt med utdikningen och sliter ont 

av ren och skär ilska. Hans mål är att i slutändan få köpa loss torpet och den odlingsbara mark 

han har till uppdrag att frambringa ur intet. Hans dotter Claudette känner sig ständigt 

främmande, och trivs egentligen bara i farmodern Annas sällskap. Förutom Franz familj finns 

där även tre andra familjer, Skrattars, den stojande storfamiljen med matriarken Stina i spetsen, 

Nordmarkarna, de arma och odugliga, och slutligen Stefan, Franz far som är gift med Anna. 

Familjerna drabbas olika hårt av kronotorpssystemets villkor och interna stridigheter 

förekommer, men trots det finns också gemenskapen, nödens gemenskap, vilket bokens första 

rader antyder: ”Ön – en strimma fastare mark i ett sumpigt myrsjok, ett skär av gemenskap i ett 

hav av ensamhet.”1 Denna ”gemenskap” på ensamhetens hav fungerar som ledmotiv för romanen 

och är att betrakta som en ram för denna intima och socialrealistiska skildring.  

 För den medellösa torparen som ofta saknar elementär utbildning blir det problematiskt att 

besvara en del av de frågor tillvaron ställer. Det finns en språklig problematik i hur man 

behandlar vissa ämnen, medan det i andra fall kan röra sig om interna riktlinjer för vad som inom 

gemenskapens ramar får yttras eller inte. Att närma sig frågor av existentiell natur blir för 

torparen av flera skäl komplicerat. Det är vad som till följd av dessa förutsättningar aldrig 

kommer till uttryck (i begripligt tal) som här främst undersöks, oavsett om det rör sig om tabun, 

intern kod eller brist på formellt gångbar vokabulär. Undersökningen är ett försök att visa hur 

Lidman laborerar med karaktärernas uttryck, det tysta, det outtalade, beteenden, attityder och 

skrattets betydelse i olika situationer. 

 Lidmans porträttering av torparna präglas av transparens; hon bryter emellanåt mot den 

dominerande vardagsskildringen med stilistiskt fristående textpassager som ger insyn i 

                                                 
1 Sara Lidman, Hjortronlandet (Stockholm 1955), s. 5. 
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karaktärernas annars relativt väl dolda tankar. Utmärkande är hennes blandning av högt och lågt, 

pendlandet mellan olika perspektiv, där hon i ena stunden fokuserar individer, i andra låter en 

kollektiv röst föra deras talan. Högsvenskan symboliserar det världsvana och kultiverade, medan 

den för Överheten obegripliga ”bondskan” torparna fritt använder i sin interna kommunikation 

får representera det låga, i enlighet med deras motsvarande status.  

 Idén att ordlösa uttryck (som skratt och tystnad) i olika sammanhang bär mening är något 

som genomsyrar denna uppsats. Intresset för just dessa fenomen är förankrat i den sociala och 

historiska kontext romankaraktärerna figurerar i. Torparen är i ett beroendeförhållande till 

”Kronan”, vilket har ett starkt inflytande över vad som yttras i dialogen de båda parterna 

emellan. Forskningen om Hjortronlandet saknar i detta avseende en djuplodande analys av 

varför karaktärerna beter sig och reagerar som de gör, varifrån deras olika tankar och 

föreställningar kommer, även de som åskådliggörs undantagsvis och i möte med det yttre. En i 

forskningen dominerande åsikt om torparna i romanen är att de utgör en kollektiv kropp, men 

även här finns vissa brister i fråga om individens roll i förhållande till det kollektiva. I studier om 

Lidmans författarskap stöter man ofta på analyser av det bibliska inflytandet på hennes 

berättande, men detta är ingen påtaglig tendens i Hjortronlandet, vilket delvis placerat romanens 

existentiella stoff i bakgrunden. Denna uppsats syfte är således att bidra till en ökad förståelse för 

de fiktiva torparnas föreställningsvärd, att tolka de tankar på vars grund deras beteende vilar. Det 

är ett försök att fylla vissa luckor, eftersom frågan om vad det faktiskt innebär att vara torpare i 

den tidigare forskningen hamnat i bakgrunden. Det är synen på torparens människovärde och 

dennes förhållande till omvärlden, med statsapparat och modernitet och inte minst förhållandet 

till familjen och kollektivet som här är intressant. Lidman använder sig av ett antal 

berättartekniska grepp som tydligt gestaltar hur somligt är svårt att närma sig genom att bara låta 

handling och dialog fortgå. Uppsatsens grundantagande är således att svaren på de frågor syftet 

implicerar står att tolka under lagret av ordlösa uttryck och i den pågående handlingen. 

 Den grundläggande fråga den här texten har för avsikt att besvara är följande: går det att se 

de fristående, mer poetiskt laddade och höglitterära partierna som representativa för torparnas 

outtalade tankar? Med andra ord, motsvarar dessa stycken tigandet angående död, utsatthet och 

fattigdom, och innehar det outtalade och tysta mening? I så fall, vad består denna mening av? 

Hur är det med skrattet, är det en oproblematisk glädjeyttring eller finns det likheter med 

tystnadens funktion? Och slutligen, vad ligger till grund för denna vägran att tala? 

 För att undersöka detta tillämpas en variant av ett mentalitetshistoriskt perspektiv. Eftersom 

denna infallsvinkel vanligen är reserverad för den historiska forskningsdisciplinen, används den 

här kvalitativt (eftersom detta är en tolkning av ett fiktivt verk) i en lätt modifierad form.  
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Anledningen till detta grepp är att torparens oreflekterade tankar och handlingar kontrasteras mot 

makthavarnas. Man kan tala om avvikande mentaliteter, eller till och med konflikter som direkt 

följd av världsbilder som inte överensstämmer. En förståelse för denna klyfta är en förutsättning 

för att torparens beteende ska kunna tydas. Med perspektivet följer emellertid problem, även om 

det här främst handlar om att analysera den i fiktionen gestaltade mentaliteten. Det är rimligt att 

fråga sig om underlaget är representativt, om Hjortronlandets karaktärer motsvarar historiens 

verkliga torpare? Det är svårt att komma bort från den historiska kontexten, och just i detta fall är 

det omöjligt att låta bli att luta sig mot den. Med en kombination av närhet till texten, respekt för 

Lidmans subjektivitet och ett kritiskt förhållningssätt till hennes användning av historiska 

förhållanden borde det vara möjligt att besvara frågorna.  

 Den här uppsatsen beaktar främst Hjortronlandet, även om liknande temata går att urskilja i 

Lidmans övriga produktion. Undersökningen är inte biografisk. Lidmans levnadsteckning 

behandlas inte i denna uppsats. Att analysdelen i viss utsträckning spelar mot en samhällelig 

kontext är däremot ofrånkomligt för en undersökning av detta slag. 

 Det material vid sidan av Lidmans roman som här används är Birgitta Holms Sara Lidman – 

i liv och text (1998), Ebba Witt-Brattströms text ”Vakta dig för att få rätt, flicka” ur Fem 

författardagar (2001) s. 295-310, Annelie Bränström Öhmans Kärlek! Och någonting att skratta 

åt! Dessutom (2008), Eva Adolfssons ”Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman.” i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria bd. 4 (1997) s. 20-27, Sten Ove Bergströms Kolonisationen på 

kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950 (1979) och som teoretiskt understöd Eva Österbergs 

Mentalities and Other Realities (1991) och Folk förr (1995) s. 37-91, Stellan Dahlgrens och 

Anders Floréns Fråga det förflutna (1996) samt Floréns och Mats Perssons text i Lychnos : 

årsbok för idé- och lärdomshistoria. 1985 (1986), ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet” 

s. 189-201.   

 Uppsatsen är disponerad i tre delar enligt följande: Inledning, där uppsatsens ämne och 

forskningsläge presenteras. Här ges även en kort resumé av kronotorpssystemet och en utförlig 

genomgång av uppsatsens teoretiska och metodiska utgångsläge. Avhandling, med undersökning 

uppdelad i nio mindre avsnitt. Avslutande diskussion, en kort redogörelse för undersökningens 

slutsatser. 

 

Forskningsläge 

Lidmans produktion är långt ifrån outforskad i akademiska sammanhang. Det mest omfattande 

arbetet är förmodligen Birgitta Holms biografi Sara Lidman – i liv och text, som behandlar olika 

perioder av Lidmans författarskap och innehåller ett omfattande kapitel som analyserar olika 
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motiv i Hjortronlandet. Därutöver finns en samlingsutgåva med olika föreläsningar vid 

Mälardalens högskola mellan 1996 och 2000, Fem författardagar, med texter av Lina Sjöberg, 

Ola Larsmo och Ebba Witt-Brattström. Bland dessa är det i princip bara Witt-Brattström som ger 

utrymme åt Hjortronlandet, med tydligast fokus på Märit och Claudette. Annelie Bränström 

Öhman är den efter Holm som ger den mest utförliga analysen av föremålet för denna uppsats i 

Kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom. Bränström Öhmans framställning är av 

komparativ natur och har sitt egentliga fäste i Lidmans järnbanesvit. Det är Märit med hennes 

epitet ”hjortronsol” som står i centrum. Bo Larsson avhandlar i Närvarande frånvaro (1989) 

frågor om liv och tro i den moderna svenska skönlitteraturen, med en text om Sara Lidman. Som 

i många av de andra fallen ligger fokus främst på det bibliska inflytandet, och Hjortronlandet 

nämns inte. I Nordisk Kvinnolitteraturhistoria bd. 4 återfinns dock ett par intressanta sidor som 

kommer till användning här. Det är Eva Adolfsson som skriver, och Hjortronlandet beskrivs 

träffsäkert i enlighet med vad Holm, Witt-Brattström och Bränström Öhmans utsagor vill göra 

gällande:  
 
Hjortronlandets by är en värld vid gränsen, intill det vilda, och invid den yttersta fattigdomen. Det är 
också en gränstillvaro där det omedelbara, känslans närvaro i nuet, inte har gett vika för den civiliserade 
världens instrumentalitet, en tillvaro som kan likna en barndom.2 
 

Med all rätt fokuserar mycket av den befintliga forskningen om Hjortronlandet på kvinnorna, 

som där i olikhet med andra av Lidmans verk placeras i förgrunden. Som citatet ovan antyder så 

har just detta verk en unik karaktär. I Ecksträsks periferi existerar kronotorparna, som inte 

brottats med samma moraliska problematik som varit aktuell i Tjärdalen. De är, för att använda 

berättarens egna ord, så gott som hedningar.3 De är människor som under ett specifikt historiskt 

skede, mellankrigstiden, står utanför kyrkans radar och i slutet av 30-talet bli föremål för 

väckelserörelsens expansion. Ämnet för denna uppsats är i princip obehandlat, och de delar i 

Hjortronlandet som är bärande för denna undersökning har knappt berörts, därför blir 

hänvisningen till sekundärlitteratur i vissa avsnitt sporadisk.  

Kronotorpssystemets bakgrund 

Kronoparkerna öppnas för bosättning i slutet av 1800-talet. Idén från statens håll var från början 

att ordna med arbetskraft för skogsindustrin. Som Bergström skriver betraktade man senare den 

                                                 
2 Eva Adolfsson, ”Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman.” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 4. På Jorden. 1960-
1990, red. Lisbeth Larsson (Höganäs 1997), s.21. 
3 Lidman, s. 260. 
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bundenhet vid jorden som uppstått som negativ.4 Holm betonar att det fanns ”ytterligare två skäl 

för värvningen: att hejda emigrationen och att hindra en revolutionär utveckling hos de växande 

skarorna av egendomslösa och arbetslösa i norr.”5   

Hjortronlandet inleds med att Lidman preciserar handlingens förutsättningar: 
 
Kronan, som ägde det mesta av all risig och blöt mark i norra Västerbotten, hade länge hävdat att det 
slumrade miljoner i myrarna och erbjöd överblivet folk att väcka opp dem.  

Ön fick sålunda namn och betydelse när den efter första världskriget mättes ut åt fyra familjer, som inte 
haft något att väcka eller bevaka i sina hemsocknar.  

De sex hektaren, som varje torpare skulle odla och bebygga, var en mark som aldrig umgåtts med 
människor och ingen känsla hade för sådanas behov.  

Kronan antydde en viss förståelse genom att ge ett litet odlingsbidrag och låta torparen hålla till med sitt 
liv på den sovande jordbiten utan avgäld till Kronan de femton första åren. Men huvudparten av förståelsen 
var av ideell karaktär – när de slumrande miljonerna väl började röra på sig, då skulle torparen kallas pionjär 
och erfara att hans skovelskrammel och liv inte varit förgäves.6 
 

Denna presentation har en tydligt satirisk karaktär, och visar en misstänksamhet mot statens 

egentliga syften med torparsystemet. Det som utmärker kronotorparens knappa förhållanden är 

bristen på jordegendom, och ekonomiska medel överhuvudtaget. De ägde till skillnad från 

hemmansägarna inte sin egen mark, men slapp betala arrende till staten under de första femton 

åren. Från arrendegivaren (staten) var kraven på resultat hårda, och bara 13,3 % av lägenheterna 

klarade av att leva upp till avtalen. I sak överensstämmer alltså bilden som Lidman presenterar 

med den gängse uppfattningen om kronotorpssystemet. Nordmarkarna – som inspektörerna vid 

ett besök konfronterar argsint – är i sin olycka relativt representativa.7  

 Statens beräkningar slog fel. Skogsföretagen var inte i behov av den mängd arbetskraft man 

hade väntat och kronotorpssystemet blev därigenom ett misslyckat projekt. Mot mitten av 1900-

talet lades därför de flesta torplägenheterna ner, och systemet avvecklades.8 

    

Metodiskt underlag 

Begreppet mentalitetshistoria har sitt ursprung i den franska Annalesskolan, med tidskriften 

Annales d’histoire economique et sociale, som gavs ut för första gången 1929. Marc Bloch och 

Lucien Febvre vid universitetet i Strasbourg kan ses som rörelsens förgrundsgestalter.9 Rörelsens 

historiesyn saknade inte politiska förtecken, men det som sedermera blev unikt för den 

                                                 
4 Sten Ove Bergström, Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950, Umeå Studies in Economic 
History 3 (akad. avh., Umeå 1979), s.75. 
5 Birgitta Holm, Sara Lidman – i liv och text, (Stockholm, 1998), s. 131. 
6 Lidman, s. 5. 
7 Holm, s. 136ff. 
8 Bergström, s. 146f. 
9 Stellan Dahlgren & Anders Florén, Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen, 
Studentlitteratur (Lund, 1996) s. 160f. 
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mentalitetshistoriska synen var idén om att kollektiva medvetandeformer, tillsammans med 

socioekonomiska och geografiska strukturer är det som centralt påverkar historien. Med det inte 

sagt att liknande saker inte utforskas inom andra traditioner, men under andra namn och med 

andra frågeställningar.10 Anders Florén och Mats Persson försöker i tre punkter klargöra vad 

begreppet, som det möter oss idag, innebär: 
 

1) Mentaliteter och mentalitetshistoria skiljs från rena idéer och ideologier, därmed skiljer den sig som 
disciplin betraktat från idéhistoria i en mer traditionell mening. Mentalitet sammanförs istället med sådana 
företeelser som norm, attityd och alldagliga vanor. 

2) Mentaliteter delas av stora kollektiv. 
3) Mentaliteter är trögrörliga.11 

 

De påpekar att de här kännetecknande dragen inte är givna. Det diskuteras till exempel hur 

delade och hur trögrörliga mentaliteterna egentligen är. Det är dessutom viktigt att minnas att 

begreppet har ett antal olika förgreningar.12  

 Mentaliteterna skiljer sig som sagt från idéerna, de innehar en annan roll i det mänskliga 

medvetandet. Det kan röra sig om föreställningar som tas för givna, eller om ett perspektiv som 

oreflekterat färgar en människas personlighet. Mentaliteterna kan likna eller motsvara idéer, men 

de är på sätt och vis inbyggda i ett ”kollektivs” medvetande.13 Vidare förklarar Florén i Fråga 

det förflutna (1996) att mentalitet kan ses som ett förmedlande begrepp i förhållande till idén och 

handlingen: ”[m]änniskans umgänge med den sociala och materiella världen ledde till 

mentaliteter som kunde formuleras till idéer, eller omvänt kunde tydliga idéer sjunka ned och bli 

så självklara att de förvandlades till oreflekterade förutsättningar för beteendet.”14 Med denna 

förklaring kan vi se vilken position mentaliteten har, och gå vidare till en definition av dess roll i 

denna text.  

 Ett problem med en kvalitativ undersökning ur detta perspektiv rör som sagt 

representativiteten, eftersom undersökningen avgränsats till att behandla fiktion, ett verk av en 

författare. Eftersom det här rör sig om ett isolerat mindre kollektiv av torpare, med relativt 

begränsad kontakt med omvärlden blir det besvärligt att dra slutsatser om torparens allmänna 

villkor och mentalitet. Den kvalitativa metoden har däremot en fördel som i det här specifika 

fallet är relevant, i synnerhet eftersom detta är en analys av en skildring av fiktiva personer. I 

                                                 
10 Anders Florén & Mats Persson, ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet”, i Lychnos : årsbok för idé- och 
lärdomshistoria. 1985, red. Gunnar Eriksson (Uppsala, 1986), s. 189. 
11 Ibid. 
12 Ibid, s. 197.  Exempel: ”Strukturalistisk idéforskning, etnologisk kulturanalys, marxistisk hegemonidebatt och 
psykohistoria”. 
13 Ibid, s. 189f. 
14 Dahlgren & Florén, s. 162. 
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Florén och Perssons framställning lyfts en av Österbergs viktiga poänger fram: ”[a]rbetet måste 

föras vidare för att blottlägga de attityder, tanke- och handlingsmönster som kan utläsas, ett 

arbete som i stor utsträckning består just i kvalitativ analys och tolkning.”15 och Philippe Ariès 

betoning av tystnaderna som problematiska. 

 
I en mening är ju mentaliteterna alltid stumma och outtalade, och just därför måste de tolkas och analyseras. I 
vissa fall är det också själva tystnaden som måste tolkas just som tystnad. Här gäller det att med tystnaden som 
spår rekonstruera den attityd som är grunden för vägran att tala och beröra vissa områden.16 
 

Att betrakta tystnaden och liknande uttryck som meningsbärande visar sig viktigt i en studie av 

Hjortronlandet, där Lidman medvetet använder sig av särskilda grepp för att komma åt det av 

olika anledningar outtalade. Det är även värt att betona att perspektivet använts mest i studier om 

medeltida bondesamhällen. Vi har betydligt bättre tillgång till primärkällor vad beträffar 1900-

talets torpare, men det vore på grund av isoleringen och deras agrara tidsperspektivet oriktigt att 

förneka att det föreligger vissa likheter mellan Hjortronlandets torpare och bönder under 

feodaltiden.  

 Beroendet av Överheten och den geografiska isoleringen är intressant, i det att den möjliggör 

en mer översiktlig undersökning av miniatyrsamhällets mentalitet, om vi till en början utgår från 

att något sådant existerar. En annan viktig aspekt är individens förhållande till kollektivet. 

Dahlgren och Florén citerar en passage ur (”mentalitetshistorikern”) Lucien Febvres förord till en 

biografi över Martin Luther där ”historievetenskapens centrala uppgift är att gripa sig an 

problemet med förhållandet mellan individ och kollektiv, mellan det personliga initiativet och 

den sociala nödvändigheten.”17 Detta är värt att understryka, för hos Hjortronlandets torpare 

finns en ganska laddad gräns mellan individen och kollektivets vilja och ambitioner, vilket vi 

återkommer till i undersökningen. 

 Hjortronlandet är en historisk roman, vilket tydliggörs i citatet på s. 7 i denna text. Det är ett 

försök att på ett fiktivt plan skriva torparens historia, ur dennes egna perspektiv. Trots att det rör 

sig om ett skönlitterärt verk vore det felaktigt att förneka romanens bruk av praktiska 

förhållanden. Denna undersökning är ett försök att närma sig gestaltningen av en grupp som 

marginaliserats i ett specifikt tidsskede. Angreppssättet som åsyftas lånas från Eva Österbergs 

beskrivning i inledningen av Mentalities and Other Realities: 
 
[…] it is the ordinary man who is at the centre – the peasants and the members of their households […] Instead 
I portray people in an ambivalent and difficult situation: as targets of the educational efforts […] partly 

                                                 
15 Floren & Persson, s. 199. 
16 Ibid. 
17 Dahlgren & Florén, s. 161. 
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imprisoned in tenacious social and economic structures, but nevertheless people with their own wills and the 
capacity to act and protest through revolt, criminality, silence, or complaints via their own institutions. My aim 
is to write history from below. But this cannot be done unless one also has a deep understanding of the 
interaction between the authorities and the people.18 

 

Min avsikt är att liksom Österbergs försöka närma mig en situation underifrån, eller kanske 

snarare inifrån. Denna metod är baserad på en tro att människan ”invid den yttersta fattigdomen” 

trots sin marginaliserade ställning inte är obetydlig. Som perspektivet brukas här innebär det ett 

intresse för torparens tystnad, skratt, tal och vilka föreställningar som ligger till grund för dennes 

agerande. Den metod som här tillämpas utgår från de ”mentalitetshistoriska” grundantaganden 

som presenterats ovan och två särskilt intressanta analyser i Eva Österbergs sammanställning 

Folk Förr, ”Tystnadens strategi i sagornas Island” och ”Skratt och lek”.  

 

Tal och tystnad i Hjortronlandet 

I romankaraktärernas möten med varandra, omvärld, existentiella frågor, moraliska dilemman 

och dylikt förekommer såväl tal som tystnad, skratt och gråt. Lidman tar sig vissa 

berättartekniska friheter för att uttrycka vad som sägs och inte, hur det sägs och ibland rent av 

vad som borde ha sagts. I Eva Österbergs artikel ”Tystnadens strategi i sagornas Island”19 hämtas 

ett antal användbara begrepp för denna undersökning. Hon ställer i inledningen frågorna: ”Men 

varför råder egentligen tystnaden, av vilka skäl uppstår den? Vem tiger och i vilken situation? 

Vilken är undertexten, den bakomliggande meningen med notiserna om tystnader…”20 I 

Hjortronlandet finns inga (betydelsefulla) återkommande notiser att arbeta med, tystnaden är 

ofta underförstådd och inte lika tydligt framlagd som i fallet med de isländska sagorna. Frågorna 

är dock fortfarande väsentliga, trots att Lidmans berättarteknik skiljer sig avsevärt från de 

isländska sagorna. Österberg hänvisar till Foucaults åsikt att tigandet inte är en motsats till talet, 

utan snarare ett komplement. De är användbara tillsammans ”i en övergripande strategi”.21 Här 

handlar det dock inte om att följa Foucaults angreppssätt ordagrant utan snarare om att låna 

”idén” om hur tystnaden liksom talet har potential att bära mening. Det finns naturligtvis i högre 

mening både tomt prat och tomma tystnader, därför måste innebörden av dessa eventuella 

meningar tolkas utifrån de sammanhang de figurerar i.  

                                                 
18 Eva Österberg, Mentalities and other realities : Essays in Medieval and Early Modern Scandinavian history, 
Lund Studies in International History 28 (Lund, 1991), s. 6. 
19 Eva Österberg, Folk förr : historiska essäer, (Stockholm, 1995), s. 37. 
20 Ibid. 
21 Ibid, s. 38. 
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 Tolkning medför som bekant svårigheter, däribland problemet med ”fiktionen”. Österbergs 

argumentation för den litterära analysens lämplighet (i historieforskningen) bygger på strukturen; 

”De isländska sagorna skiljer sig från stora delar av den medeltida litteraturen genom att de inte 

är idealistiska, inte didaktiska, inte satiriska och inte heller sentimentala. Sagornas syfte är 

narration i en ren och oförfalskad mening.”22 Hur angriper man i så fall en roman av 

Hjortronlandets karaktär, vars struktur inte är lika statisk och där innehållet är uppenbart satiriskt 

i vissa delar? Detta behöver inte vara ett problem, i hänseendet att denna uppsats är 

litteraturvetenskaplig, inte historisk. Österberg menar att talet i sagorna alltid är meningsfyllt, 

detsamma kan inte sägas om Hjortronlandet, alltså handlar det här om att undersöka vilket tal 

som är ”existentiellt” och inte. Tystnaden visar emellertid vissa likheter med ett begrepp som 

Österberg presenterar, nämligen den ”påtvungna tystnaden”, en tystnad som indirekt är ett 

resultat av samhällets strukturer, och som använts av forskare för att tolka kvinnors tystnad. Det 

kan antingen röra sig om att de förvägrats röst eller att de saknar språk för att uttrycka sig som 

jämlikar på en manlig arena.   
 
Kvinnornas språk är annorlunda. Det är anpassat till att passa andra relationer och förhållanden. Kvinnorna 
drabbas därför av ett slags översättningsproblem, när de försöker tala i männens värld. Översättningens eviga 
dilemma är det ovana språkets förgrymmande motspänstighet, svårigheten att finna nyanserna och precisionen. 
I frustration över detta tystnar kvinnorna.23  

 
Trots att kvinnorna på Ön förmodligen är de mest frispråkiga bland torparna är det ett problem 

de som grupp verkar dela i förhållande till omvärlden. Trots att perspektivet är intressant i sig är 

Österberg skeptisk till om det är applicerbart på de isländska sagorna, där det är svårt att finna 

konkreta exempel på kvinnor som tiger till följd av ”översättningens dilemma”.24 I modifierad 

form är idén dock intressant vid läsningen av Hjortronlandet, förutsatt att man översätter det 

könsbaserade maktförhållandet till torparens ställning gentemot stat, by, kyrka osv. 

 

Skrattets betydelse 

Ett återkommande och (i Hjortronlandet) egendomligt fenomen är ”skrattet”, som till och med 

namnger en av familjerna. Till ytan är det lika harmlöst och obetydligt som tystnaden, men det är 

inte nödvändigtvis en oproblematisk och livsbejakande glädjeyttring. Liksom talet och tystnaden 

kan skrattet vara ”strategiskt”, och bakom dess hölje finns ofta eftertanke, medan det likväl kan 

vara spontant och okonstlat. Det intar olika skepnader beroende på sammanhang.  

                                                 
22 Ibid, s. 44. 
23 Ibid, s. 55f. 
24 Ibid, s. 55f. 
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 Österberg använder sig av Bachtins föreställning om ”det rabelaiska burleska skrattet”, 

något som enligt denne ska ha präglat den medeltida kulturen.25 Även Holm tycks låna av 

Bachtin i sin analys av Hjortronlandet, vilket Annelie Bränström Öhman också noterar i en 

fotnot i sin egen framställning:  
 

Ön blir, menar Holm, ”en väldig kollektiv kropp” som dominerar synfältet så att man ”kan tala om ett 
upphävande av varje individualitet”. Detta perspektiv innefattar i sin tur en ironiskt-karnevalisk hållning som 
på klassiskt vis underminerar maktens språk och anspråk: ”Ironin i Hjortronlandet har denna ursprungliga 
funktion att vara ett kroppens och det kollektivas nerdragande av uppblåstheten i varje härskardiskurs.”26  
 

Liksom Holm antyder finns det en ironisk underton i Lidmans framställning av Överheten och 

kronotorpssystemet i Hjortronlandet, men det kan ändå vara ett misstag att hävda att det är fråga 

om ett kollektivt nerdragande. Det är felaktigt att göra skrattet allmängiltigt bland torparna, ty 

familjernas beteende i överhetens närvaro varierar, och det är bara en av tre familjer som 

skrattar. Det finns också anledning att bemöta Holms idé om ”upphävande[t] av varje 

individualitet” med viss skepsis. Samma problem gäller för den ”kollektiva kroppen”, som inte 

oavkortat är den samstämmiga enhet som den framstår som vid första anblicken, vilket vi ska 

återkomma till. Holm är rätt ute i fråga om skrattets betydelsebärande egenskap, även om det 

finns risker med att fastna i liknelser med idén om det medeltida skrattet. Med det i åtanke 

utvidgar Österberg reserverat Bachtins resonemang till följande:  
 

Han uppmuntrar oss med sina analyser att se skrattet som ett kulturellt uttryck, lika fyllt av mening som andra 
kulturella yttringar såsom gråt, ilska eller tystnad. Den svåra frågan är vilken mening som skrattet förmedlar – 
nu och då, i modern tid eller under medeltiden? Vilken form tar sig skrattet, vad skrattar man åt? […] Många 
människor skulle nog spontant hävda att skrattets motsats är gråten och att glädjeutbrott är ganska liktydiga 
med skratt. Den underliggande föreställningen är då att gråt uttrycker sorg, medan skratt är förknippat med 
belåtenhet, välbefinnande, förtjusning – kort sagt glädje i största allmänhet. Men är det så enkelt?27 
 

Vi ska finna att Lidmans ”skratt” är mångbottnat och rymmer åtskilligt värt att tolka. Liksom 

förhållandet mellan tal och tystnad är gränsdragningen mellan gråten, ilskan och ironin 

komplicerad, och vad händer med skrattet över tiden? Dessa kommunikativa, ordlösa, uttryck är 

viktiga att värdera för att kunna dra några slutsatser om torparna i Hjortronlandets mentalitet. 

När dessa fenomen tolkas utifrån olika situationer och perspektiv blir det möjligt att skönja drag 

hos karaktärerna som öppnar deras föreställningsvärldar.  

 

 

                                                 
25 Ibid, s. 75. 
26 Annelie Bränström Öhman, "kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom" : Sara Lidman och den kärleksfulla 
blicken, (Säter, 2008), s. 222. Vidare se s. 129 i Holm. 
27 Österberg, 1995, s. 75f. 
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Avhandling 
 

Tidsperspektiv 

För att kunna närma sig de strukturer som vidmakthåller den språkliga klyftan måste man 

urskilja vad som från början generar denna diskrepans. Här spelar den geografiska isoleringen en 

avgörande roll, vilket antytts inledningsvis. Denna värld invid den yttersta gränsen saknar 

betydande influenser från ett samhällets moderniseringsprocess, man lever kvar i ett cykliskt 

tidsförlopp med årstiderna som motor.   

Hjortronlandet placerar öborna i fokus, och en av de avvikelser som definierar åtskiljandet 

från det övriga samhället är tidsuppfattningen. Det är en specifik period som gestaltas, tiden 

mellan 1923 och 1938, men utvecklingen är inte – nationellt sett - enhetlig, den urbana tiden har 

sprungit ifrån den agrara. Birgitta Holm skriver följande om tiden som den upplevs i 

Hjortronlandet: 
 

Hjortronlandet uppfinner en ny, tvåstämmig kronotop: Öns, torparnas, den utsatta strimmans, i dialog med 
Statens, religionens, skolans. I det ena fallet en tid som är kollektiv, som mäts med händelserna i arbetet och 
den gemensamma kampen med naturen och som är rumslig och konkret. I det andra fallet en tid som är 
individuell, avspjälkad och abstrakt.28 
 

Denna individuella, avspjälkade och abstrakta tid kännetecknar alltså den urbana och 

institutionaliserade delen av samhällets tidsbegrepp. Det övriga samhällets förändring får ett 

synbart inflytande över öbornas – som fortfarande är kvar i det agrara tidsförloppet – förhållande 

till omvärlden.29  

 Holm påstår att ett skifte sker under barnens resa mot byn,30 vilket är riktigt, men den - om 

man så vill - individuella tiden är inget öbarnen oundvikligt assimileras med. De blir givetvis 

varse skillnaden, men utan att något nämnvärt ”människoskap” i motsats till hur det sett ut där 

hemma inträder. Det kollektiva knytet man formas till under resan är som ett skydd mot 

stormens obönhörliga kyla, vilket förvandlar skolsalens värme till en befriare. För öbarnen, med 

möjligt undantag för Claudette och Märit, är skolgången snarare ytterligare ett sammanhang där 

man som öbo definieras som ett osofistikerat ”djur”, varvid det eventuella ”människoskap” de 

förnimmer i skolan möts med ovilja. 

 Hemma på ön är däremot hösten den värsta tiden: ”Människorna hade en veklig kris då om 

hösten. De tänkte på tiden, döden och sitt människoskap. Varför skulle de ge sig en vinter till i 

                                                 
28 Holm, s. 133. 
29 Ibid, s. 132f. 
30 Ibid, s. 133f. 
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våld?”31 När sommaren tar slut enligt den egna tidsuppfattningen tycks livsglöden slockna. 

Stycket avslutas med en av författaren infogad passage, apropå hösten.  
 

Oh höstens avvänjningsdagar. 
En enslig lada i regnet, en bjälke som viskade: sommaren lurade dig, gjorde dig till ett litet djur, och nu begärs 
det att du ska vara människa på ingenting. Du har det outhärdligt, meningslöst, kom till mig, visa att du har en 
smula stolthet …  
Och torpmänniskan sa: jag har inte så pass som ett rep. 
Men bjälken envisades: gå till byn och låna ett – ingen skall finna på att kräva det tillbaka.  
Och torpmänniskan sa: jo, i morgon. Om det inte händer nåt innan i morgon, så kommer jag.32 
 

Detta stycke placeras inte i någon specifik torpares mun. Det är att betrakta som en generell 

redogörelse för de kval torparen kunde lida under hösten. Att uttala sina tankar om frestelsen att 

ta sitt liv är av förklarliga skäl impopulärt, dessutom tycks det existentiella talet inbördes stå lågt 

i kurs bland torparna, eftersom det påminner om tillvarons svårigheter. Det är kännetecknande att 

torparen är ensam i sin kontemplation över döden. För visso är just det kanske ganska allmänt för 

tal om döden, men de omständigheter under vilka ämnet här framträder är unika, och till synes 

direkt bestämda av årstiden. Trots att det är en ensam torpare som porträtteras, tycks tanken (att 

döma av citatet innan) vara allmän för samtliga öbor. Stycket är inte enbart en poetisk parentes 

om en övergående känsla av meningslöshet och sommarens bedräglighet, vilket vi senare i 

undersökningen kommer att få se. Förhållandet till byn, döden, sommaren och (till och med, i 

allegorisk mening) bristen på rep är något som går igen i torparens vardag.  

 

Djur mot Överhet 

Öborna liknas av Ecksträskarna vid djuren, ”en byabo: - Dem måtte leva som djur därpå Ön. Den 

andre byabon näpste: - Som djur?! Nej värre! som som…”33 Trots att torparen aldrig får 

utrymme att på liknande sätt smäda byborna delges läsaren en blick ur deras eget perspektiv, där 

olika representanter för samhället som institution sällan namnges. Samtliga som anses 

representera staten påtalas kort och gott som ”Överheten”, och det gäller såväl som flr 

inspektörerna även läkare, assistenter och fjärdingsmän. Samma sak gäller även, i viss mån för 

Vera Lindgren, skollärarinnan, som blir ”fröken Lindgren” först vid en kort passage då hon visat 

en gnutta ömhet, fram till dess är hon ”katederpersonen”.34 Holm hävdar att vem som helst som 

sätter sig över kan inta ”Överhetens” roll, och att Franz (i boken emellanåt omnämnd som 

                                                 
31 Lidman, s. 93. 
32 Ibid, s. 94. 
33 Ibid, s. 146. 
34 Ibid, s. 68f. 
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”bonden”) intar denna position på ön.35 I öns kollektiva ögon blir förhållandet omvänt, där 

istället allt som avviker från deras norm betraktas som omänskligt. Skillnaden är att 

”Överhetens” mänsklighet inte vägs mot djuren, utan snarare angränsande till den sterila 

byråkratin man möter. De intar rollen av något som motsvarar de åtskilda tidsuppfattningarna. 

Det är modernitetsblicken mot det primitiva, respektive kollektivets blick mot en 

verklighetsfrämmande och abstrakt civilisation. Denna kontrast yttrar sig främst genom ett antal 

konflikter som uppstår i romanen. I dessa formar sig öborna till ett samstämmigt kollektiv. Det 

som kännetecknar konflikterna är en ömsesidig oförståelse. Liksom man förhåller sig till helt 

olika tidsaxlar har man olika attityder till saker som samhällsplikt och kultur.  

Detta kollektivs uppbyggnad är emellertid ingenting okomplicerat. Holm och Bränström 

Öhman är eniga om att ”det är den kollektiva rösten som utgör romanens huvudstämma”36. 

Denna tolkning är godtagbar, men förhållandet mellan den kollektiva och individuella rösten är 

komplext och fordrar en vidare förklaring. Holm ser stämman som en regel som upprättas redan 

tidigt: ”Som en väldig kollektiv kropp möter Ön brudparet efter hemkomsten från prästen – så 

till den grad att man ett ögonblick kan tala om ett upphävande av varje individualitet.”37 Som 

beskrivning för vissa partier är det emellertid mer sant än i detta specifika fall, då både Franz, 

Stina och Anna lyckas utmärka sina individuella perspektiv i samma passage:  
 

Franz selade av, ond på denna folksamling, han var inte bara den bäste av dem men vida för bra. Och att han 
varit så dum att han låtit Stefan bosätta sig på tomten, detta grisämbare han måste erkänna som sin far. Han var 
för snäll, för snäll det skulle bli hans död denna snällhet som alla utnyttjade. 
- Jer du frussen? sa Stefans-Anna till Frida. Stina svarade. 
- He var då nånting att frååg om” Du stod brud för sent Anna för att veta om man är het eller kall då man 
kommer hem från prästn.38  

 

Sinsemellan hemma på ön är var och en sin egen individ med blandade relationer till de andra. 

På ön är de ”egentliga människor”, på ön är torparen ”den självklara”. Det är först i kontakten 

med en omvärld som avviker från de egna normerna man i en vid mening kan tala om ett 

kollektiv. Nu sker i och för sig dessa möten ganska frekvent i romanerna, vilket ger den 

kollektiva benämningen innebörd. Det är i alla fall viktigt att inte helt bortse från karaktärernas 

individualitet; det är Claudette och inte ett kollektivs ögon som beskådar Franz enträgna slit ute 

på myren; det är Stina, mor och egen person som läxar upp Vera Lindgren (som slagit ett av 

hennes barn), inte en representant för ett kollektiv. Det återfinns en rad exempel på företeelser 

                                                 
35 Holm, s. 132. 
36 Bränström Öhman, s. 222. 
37 Holm, s. 129. 
38 Lidman, s. 14. 



 16 

där personer uteslutande agerar som individer utan hänsyn till kollektivets vilja, vilket vi ska 

återkomma till. Holms exempel, med barnen som blir ett kollektivt knyte, illustrerar däremot hur 

öborna berövas sin individuella identitet inför det fientliga och främmande.  

 Det är egentligen samma grepp som gör öborna till kollektiv som gör utomstående till 

”Överhet”. I olika konflikter ställs grupp mot institution, därigenom blir Holms ”tvåstämmiga 

kronotop” begriplig. Som i Lidmans friställda utlevelse ovan (om ”Höstens avvänjningsdagar” 

på s. 94) blir tankarna opersonliga, ett gemensamt stoff för den grupp som åsyftas. Det är därför 

man kan tala om kollektiv ”mentalitet” i dessa sammanhang. Det är en mängd företeelser, tankar 

och utspel som istället för att knytas till individer blir en yttring som representerar den sociala 

grupperingens tankegods. Detta gods uppenbarar sig genom olika konflikter, antingen i direkta 

drabbningar med ”Överheten”, eller i kampen mot naturens obehagligheter. Problemet med 

tystnaden uppstår inför det svåra, att Lidman i de situationerna låter talet bli utan konkret 

avsändare. Det översättningsproblem som är som tydligast i kollektivets möte med överheten är 

åskådligt även i individuella sammanhang, i det att problemen inte luftas internt, men alltjämt är 

gemensamma där torparen brottas med depression eller dylikt. 

  

Kontrasterande mentaliteter 

Ett av de fristående stycken som åsyftas i frågeställningen återfinns på sida 101-103 i 

Hjortronlandet. Detta ”[p]rotokoll fört över skuggan av rättegången mellan Överheten, nedan 

kallad De ansvarskännande (Da) och Nordmarkarna, nedan kallade De odugliga (Do)”39 föregås 

av överhetens inspektionsrunda på ön. Besöket ger blandade intryck; Franz har t ex. skött sig 

exemplariskt och målas upp som ett ideal för hela torparsystemet, medan det snarare är attityden 

det är fel på hos Skrattars. Det tycks som om inspektionen inte enbart berör det 

kontraktsrelaterade, utan även den allmänna andan på torpet. Därvid blir Överheten gravt 

besviken. Besöket hos Skrattars gör inspektörerna konfunderade:  
 

Gick man efter kontraktet var det egentligen bara rödfärgen som mankerade. Men allmänandan på torpet var 
sådan att Överheten måste fråga sig om detta var lämpliga innehavare av svensk kronojord. […] De var inte 
förnöjsamma, de klagade och nedkallade skit över hela torparidén, och de tycktes inte vänta sig något av 
Överheten. Herrarna fick en känsla av att osedda bevittna ett familjeupplopp som inte angick dem.40 
 

De hade förväntat sig böner om ekonomiskt understöd och liknande, men nöden tycks inte 

bekomma Skrattars. Familjens ”slarv” vad anständighet beträffar gör ett plågsamt intryck på 

Överheten som blir illa till mods av att skrattas ut när de försöker förklara hur statens ekonomi är 

                                                 
39 Lidman, s.101. 
40 Ibid, s. 96 



 17 

beskaffad. Det som är anmärkningsvärt med just denna dialog är hur inspektörerna får se en scen 

utspelas där deltagarna till deras förvåning agerar som om de aldrig varit där, bemötandet 

betraktas från Överhetens sida som helt respektlöst. På vägen därifrån rådgör de sinsemellan om 

att ordna arbete åt sönerna så att de inte blir kommunister eller flyttar till Amerika.41 I denna 

sekvens är skrattet såväl ironiskt som strategiskt, och när frågan om lån till sist kommer på tal 

svarar Överheten lätt frustrerat ”[d]etta ställe är Kronans! Man kan ju inte belåna annans 

egendom – det förstår ni väl” varpå ”Jani [Stinas man] stjälpte ut några knatterskratt och familjen 

hjälpte till”.42 Skrattet blir här ett sätt att håna överheten, ett fientligt skratt, likväl riktat mot 

situationen som sådan. Skrattet som reaktion på något som för deras ekonomiska situation är 

djupt olyckligt skapar samtidigt ett skimmer av otydlighet, det förefaller framprovocerat och 

onaturligt.   

 Några som däremot knappt talar eller skrattar är Nordmarkarna. Välförsedda med 

information vet inspektörerna att Nordmarkarna inte uppfyller ett enda av villkoren för arrende, 

men man väjer att angripa bristen på kreatur för att motivera en vräkning. När de går ut i 

ladugården för att se efter har Anna genom sin förutseende godhet ställt in en av Franz kor, varpå 

Överheten blir förstummad. Överheten misstänker att de blivit lurade, ”[o]m smått folk dock 

kunde hålla ihop, detta var riktigt otrevligt.”. Misstanken slås bort. De erinrar sig torparens 

hängivenhet, och tänker att det hungrande hemmet kanske till och med låtit kon gå före barnen.43 

Framställningen av Överheten som aningslös är lätt satirisk, och att deras dominerande cynism 

övergår i åtlöje ger en skev bild av deras förhållande till torparna. I verkligheten har de fullmakt i 

den mån torparen inte uppfyller kontraktet, och det verkar som om chocken över det tillfälliga 

självförtroendet är vad som slutligen får dem att ge sig av. De möter ekonomiskt svaga 

människor i beroendeställning till dem; ett emellanåt splittrat kollektiv som stärks när de ställs 

inför sin motpol. Klyftan uppstår inte enbart genom Överhetens svårighet att relatera till deras 

förhållanden, utan också åtskillnader i attityd. Pliktkänslan gentemot fosterlandet är hos torparna 

näst intill obefintlig och hos Skrattars kan man skönja drag av ett vagt klassmedvetande, översatt 

till förakt mot dem som gör anspråk på att vara förmer. Det rör sig aldrig om något raffinerat 

ideologiskt resonemang, utan framträder genom den uteblivna respekten och lösryckt 

systemkritik. Samma attityd har tidigare visats hos de tysta Nordmarkarna genom faderns ”[d]et 

måste bli omläggning här”, men inför Överheten är de i underläge.44 För att uttrycka 

                                                 
41 Ibid, s. 96ff. 
42 Ibid, s. 97. 
43 Ibid, s. 99f. 
44 Ibid, s. 49. 
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Nordmarkarnas inställning infogar Lidman ovan nämnda protokoll, vilket kan ses som en extern 

redogörelse för ”de odugliga” Nordmarkarnas outtalade känslor inför Överhetens anklagelser. 

Den anmärkningsvärda skillnaden familjerna emellan är reaktionen på besöket.    

 Den konversation som utspelar sig här bryter mot det tidigare berättandet. Torparna tappar 

för ögonblicket sin dialekt och deras språk blir i allmänhet mer kultiverat. Brott mot den i övrigt 

bestående dialekten sker vid ett annat tillfälle i boken, nämligen när Märit [Skrattars] drabbats av 

lungsot och genom idel ilskna utrop konstaterar att de lever i ett grått helvete.45 Det är på många 

sätt symboliskt att det är just hon som på dödsbädden uttalar dessa ord. Det är bara hon, ”geniet”, 

som har bildning och förstånd att bruka högsvenskan. För att synliggöra Nordmarkarnas 

egentliga tankar måste Lidman bryta formen, genom vilket hon antyder att det döljer sig en mer 

komplex syn på tillvaron än vad deras interna språkbruk visar. De svar de lämnar överheten 

berör det mest fundamentala i deras existens, frågor och svar som inte ryms i den isolerade öns 

vardagliga spörsmål. Förklaringen till varför detta aldrig yttras i verkligheten förefaller simpel: 

dels riskerar de vräkning, och dels finns ett översättningsproblem. Det enda yttrande Nordmark 

fäller är ”[v]i hava ju ingenting att säj till om. Herrarn kan ju gå å kox sjölven däri fuse”.46 Det är 

en överhet som är ointresserad av torparnas egna vittnesmål, som inte heller ges något utrymme 

vid inspektionen. Vad som präglar Överhetens inställning till torparsystemet tycks vara 

drömmen om lydiga undersåtar, mer än vad man verkar bry sig om det rent ekonomiska 

intresserar man sig för ”andan”. ”Där kan torparen sitta som inget ansvar har och inga vyer och 

pocka på arbete. Om han kunde se lite i stort, följa konjunkturerna[…]”47 Deras föreställning om 

hur samhället borde vara ordnat motsvaras inte av torparna. Följden av att perspektiven går isär 

blir ett kortvarigt meningsutbyte. Man vill ordna arbete åt pojkarna, inte till försörjning, utan för 

att det ska bli fason på dem. Det är familjens eget fel att de bor trångt och knappt har mat på 

bordet.  

 

Protokollet 

I protokollet, som uppenbarligen bryter mot tystnadens osynliga lagar, möter läsaren en annan 

bild av torparens syn på situationen. Anledningen till detta grepp är för Lidman att kunna ge 

jämställd röst åt ”de odugliga” i det avslutande samtalet, att sätta ord på tankar som annars hade 

förblivit outtalade. Den egentliga tystnaden blir istället en verbal konflikt.  

                                                 
45 Ibid, s. 241ff. 
46 Ibid, s. 100. 
47 Ibid, s. 98. 
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 Vidare ägnar sig (Da) i sin beskyllande utläggning uteslutande åt schabloner, ”Vem tror ni 

får något här i världen utan ansträngning?”, ”Ni borde fråga varför ni ens är födda” och ”Men 

varför arbetar ni inte?”. De möts av kyla och uppgivenhet: ”Vårt underskott är grundmurat, vi 

hungrade redan i fosterstadiet, våra förfäder var alla hungriga i alla sina livsdagar. Ni kan packa i 

oss en säck med råg för varje ryggkota – det kan inte mätta den ärvda hungern.” Överhetens mer 

och mer ilskna vädjanden möter de odugligas likgiltighet inför det paradoxala i deras 

livssituation. Deras hunger sitter i ryggraden, precis som deras oförmåga, de förväntas förvandla 

ödebygd till bördig mark på tomma magar. Invändningen att de trots allt fått odlingsbidrag 

hjälper föga när pengarna inte räckt till att ens påbörja projektet. I (Do)s röster finns en dröm om 

den startkraft som kunnat ge dem möjlighet att överhuvudtaget känna arbetsglädje. De är 

fängslade på sitt torp, utan möjlighet till framsteg vare sig materiellt eller kulturellt. Lidman 

skildrar Överhetens perspektiv som ekonomiskt, därför saknar Nordmarkarna i deras ögon 

existensberättigande. 48  

 De kontrasterande ”mentaliteterna” som redovisas genom tankar, tal och beteende är 

åtskilda, och det är i kontrasten med överhetens verklighetsbild torparens tankar går att tyda. 

Dessa reflektioner om social rättvisa skapar en plattform för öbornas idéer och beteende, men tar 

sig olika uttryck beroende på ställning. Attityden förankras i beteendet och förklarar Skrattars i 

detta fall sorglösa och hånande skratt, liksom Nordmarks kännetecknande sysslolöshet. De 

reagerar olika beroende på hur mycket de för tillfället riskerar, Nordmark som står inför vräkning 

är tyst, trots att han är den som uttalat sig kritiskt mot systemet tidigare.  

 Överheten talar om hur de vill inrätta konserthus, docenturer i dialektforskning och anslå 

medel till forskning om tbc, olika väsentligheter som på papperet borde gynna den norrländska 

befolkningen, men förslagen förefaller i det närmaste skrattretande när torparna förklarar hur de 

saknar såväl instrument som språk, kakelugn och andra existensmedel. De är enligt överheten 

kulturens värsta fiender, utan att själv ens veta vad kultur är och innebär.49  

 Lidmans lek med orden blir avslöjande i slutet av protokollet. (Da) förklarar att de med 

kultur avser ”[d]ikning såväl som diktning”. Slutpläderingen är idealistisk men i sammanhanget 

löjeväckande.  
 

Där finns en diktare – men en diktare för stor för ord. Kanske skall han frälsa världen. Vi förbidar alla den dag 
då han via våra ord kastar till oss en skymt av fullkomligheten. Ingen vet om han någonsin kommer att sänka 

                                                 
48 Ibid, s. 101f. 
49 Ibid, s. 102. 
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sig till det men om om… Dock måste ju diktaren leva medan han väger helig tystnad mot jordiga ord. Vad vi 
är villiga att offra under väntetiden, det kommer ni och kräver – ni som är magar från huvud till fot.50 

 

Resonemanget ovan är rimligen svårt att relatera till för de intellektuellt isolerade Nordmarkarna. 

Överheten svävar för ett ögonblick bort från den omedelbara nöd de så ogärna vill se i torparnas 

situation, och förklarar att det finns sådana som är mer värda att försörja. De fattiga torparna står 

under städernas diktare i bidragshierarkin. De hänvisar till en större samhällelig helhet, och 

försöker förmedla att dikarna måste lära sig att stå på sina egna ben, vilket framstår som lite 

retfullt med tanke på situationens bakgrund. Den nonchalans Lidman här lägger i munnen på 

överheten ger en aning om den kyla torparna förnimmer i sin bristfälliga kontakt med olika 

representanter för statsapparaten, och lägger en grund för resten av romanen. Den improduktive 

diktarens tystnad och brist på produktivitet är värd pengar, eftersom man förstår att jakten på 

fullkomlighet fordrar tystnad och eftertanke. Att förvandla träsk till bördiga åkrar är däremot 

något man med blind idealism hoppats ska lösa sig självt. De odugliga går och hungrar medan 

den världsfrånvända Överheten hoppas på att få ta del av den stora fullkomligheten.  

 Denna utläggning uppvisar estetiska och språkliga kvalitéer som vida överskrider 

Nordmarkarnas förmåga, vilket de själva också påpekar. Det är inga krav, utan en enkel 

förklaring till varför man lever och varför man mot överhetens vilja fortsätter vädja om 

ekonomiskt stöd och finner sig i den enkla existensens förnedring. 
 

Vi är diktare för små för ord. Våra upplevelser ryms i knapparnas ögon. Vi står så nära ingentinget att vi rysligt 
kan höra dess mörker prassla. I jämförelse med det är vårt knappa liv strålande och väl värt att vi för dess skull 
er smälek fördrager.51 
 

Att försöka mäta sin vikt mot en finkulturell ekvivalent påminner endast om deras brist på 

berättigande, trots det allmänt ironiska tonläget blir allvaret i denna dialog svårt att förneka. 

Citatet ovan förklarar svårigheten att tala existentiellt. När överheten väl gett sig av, återgår man 

till det normala och det egna språket slås på igen. Det är det dialektiska förhållandet till 

överheten som inkräktar på deras ö som genererar denna dialog. Om Lidman inte tagit sig 

friheten att här ge röst åt de odugliga Nordmarkarna, hade dialogen som utspelar sig sett helt 

annorlunda ut, den hade med stor sannolikhet bytts ut mot tystnad, eftersom omständigheterna 

komplicerar torparnas uttrycksfrihet. Nordmarkarna saknar språk; de är diktare för små för ord 

som för ett ögonblick får en röst fullt jämförbar med de ”diktare” överheten åsyftar. Genom det 

                                                 
50 Ibid, s.102f. 
51 Ibid, s. 103. 
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tillfälliga språket får de möjligheten att hävda sin mänsklighet, och påvisa deras egna perspektivs 

giltighet. 

 Internt vågar man uttala de tankar som här vädras, men i en enklare form som aldrig heller 

når någon allmänhet. Dialogen gestaltar på ett drastiskt sätt hur stor klyftan mellan jordägare 

(staten, kronan) och de halvt livegna (torparna) varit. Den lilla gemenskap som frodas på ön får 

näring av små bedrägerier mot den överhet som indirekt håller dem förslavade. När gränsen till 

omvärlden öppnas sammansluts familjerna till en kollektiv kraft och ställs mot en gemensam 

”fiende”.    

 Det höglitterära språk Nordmarks får under samlingsnamnet ”De odugliga” placerar 

konflikten i ett större sammanhang där det inte längre rör sig om en bagatellartad uppgörelse om 

eventuella kontraktsbrott. Det blir istället en diskussion om härskarens roll gentemot undersåten. 

Skulden slår tillbaka mot överheten, som utan framgång utnyttjat människor i sitt 

befolkningsprojekt och nu lämnar de som far illa därhän, i och med att beräkningarna slagit fel. 

Dialogen är en berättelse om hur det egentligen är, och hur de skulle vara om dessa 

översättningsproblem inte fanns. Den geografiska repressionen följs av att torparna nekas den 

bildning som gjort verbalt motstånd möjligt.  

  

Den kollektiva attityden 

I Hjortronlandets mittparti finns en episod som involverar Franz och Stinas otrohetsaffär. Stina 

blir med barn, vilket hos Franz föranleder ännu mer kvävd ilska, medan Stina tar desto lättare på 

saken. När hon sedan ska föda drabbas hon för första gången av problem, och har med sitt skryt 

förnärmat Anna, som inte ingriper innan Stina är i verklig nöd. Hennes ingrepp kostar barnets 

liv, men Stina överlever. Rykten om denna händelse når utanför ön och skapar rabalder.52 När en 

fjärdingsman sedan infinner sig drabbas torparna kollektivt av en besvärande oro, dock inte på 

grund av förlösandet, vars misslyckande hanterats enligt egna seder och bruk:  
 
Det finns ju så mycket man kan ha brutit emot, särskilt om man är torpare och brukar annans egendom. Bara 
såna saker man vet klart besked om, sånt som hembränning, älgjakt och kronskog, kan ju tidvis ha naggats lite 
i kanten – hur mycket mer ska man då inte ha förgripit sig på områden som man inte vet om de är olagliga eller 
vad. Kontraktet innehåller åtminstone två ord som ingen än vet vad de betyder: onera [pl. pålaga, börda, skatt] 
och impediment [ekonomiskt onyttig mark]. Nu ska öarena stå till svars för dem, det är tydligt.53 

 

Besöket handlar emellertid om något annat, för visso likaledes en lagöverträdelse, men det är i 

ärende om den misslyckade förlossningen. Föregående citat visar den misstänksamhet 

                                                 
52 Ibid, s. 164-179. 
53 Ibid, s. 194. 
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överhetens tidigare besök inpräntat i öbornas minnen. Det är Anna man är ute efter, men hon 

finns inte till hands. Ingen känner sig speciellt angelägen om att underrätta fjärdingsmannen om 

var hon befinner sig, och än en gång förenas kollektivet i kampen mot den självrättfärdiga 

Överheten. Vidare bryter en diskussion ut om det lagliga i att svälta ihjäl, och både Nordmarks 

och Skrattars får utrymme att kritisera Överheten. Tystnad och skratt uteblir då besöket inte 

gäller arrendet eller deras personliga lagbrott. Fjärdingsmannen försöker i sin frustration 

rationellt vädja till torparnas förnuft, ”Vi kan inte ha en lag för de egendomliga och en annan för 

vanligt folk.”54 I vanlig ordning blir torparna informellt omyndigförklarade. Det visar sig 

sedermera att Anna gått till skogs och i tystnad avlidit, vilket följs av en grym men tyst 

besvikelse bland öborna. 

 Motsättningen skärps varje gång ombud för samhällsordningen infinner sig. För torparna 

blir besöken efterhand betingade med att de brutit mot lagen, som de för övrigt inte känner 

särskilt väl. Följaktligen blir även torparna angelägna om att isoleringen befästs, och att ingen 

kommer för nära inpå. Åren passerar, och mot slutet av romanen, i ett skede där tillvaron börjat 

ljusna någorlunda för öborna (genom arbetstillfällen norröver) kommer läkare till ön efter Märits 

död. ”Dessa båda ville ju att människor skulle leva, till och med om de var torpare, men öarna 

såg dem som en del av den hårda Överheten från vilket intet gott var att vänta.”55 Trots läkarnas 

välvilja möts de av ett oresonligt tyst förakt, de betraktas som utomstående lika mycket som 

fjärdingsmän och kronjordsinspektörer. Märits barn tas till barnhem, medan den förstfödde hölls 

gömd ”så länge överhetsbesöket varade”.56 Oavsett syfte blir vartenda besök från utomstående 

något som förminskar öborna i det att de hålls som djur. Deras egna förklaringar ges varken 

utrymme eller förståelse, och föreställningen om att Överheten bara vill dem illa är inristad sedan 

inspektörernas första besök. Följden blir att man tystnar. Det finns en medvetenhet om hur 

radikalt de olika perspektiven skiljer sig åt, varför man gör säkrast i att tiga vid konfrontationer. 

De tankar som vädrats under protokollets gång motsvaras av tystnad, uppgivenhet och få 

kommentarer under efterföljande möten.  

 Man kan alltså se hur motsättningen tilltar under romanens gång. Det verkar finnas en 

tystnad som är baserad på social underordning. Det finns upproriska tongångar hos 

Nordmarksfamiljen, men att ställa sig upp mot överheten blir ur ett juridiskt perspektiv omöjligt 

på grund av deras beroendeställning. Vid första besöket bemöts Överheten med ironi från 

Skrattars sida, men med tiden blir skrattet mindre påtagligt, och bemötandet mer sammanbitet. 
                                                 
54 Ibid, s. 196. 
55 Ibid, s. 256. 
56 Ibid, s. 257. 
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Det är en oprövad attityd i början, som under romanens möten med överhet eskalerar till en allt 

tydligare motsättning. Det inomfiktiva förhörsprotokollet lägger grunden för en kontrast vad 

både allmän attityd och verklighetssyn beträffar, en kontrast som utvecklas till ett väldigt 

ansträngt förhållande.  

 Så väl som att vidga förståelsen för motsättningen bidrar protokollet med en blick mot det 

inre, trots att ytterligare ett lager av fiktion gör trovärdigheten vansklig. Men om det nu finns en 

påtvungen tystnad, som gör att Nordmarkarna inte kan yttra sig, blir det ett berättargrepp som 

förklarar, utan att Lidman avviker från den realistiska skildringen i övrigt. Protokollets innehåll 

går igen i varje möte med Överheten, med ”[m]en hur skulle kulturens män veta att de är stora 

om inga små funnes till jämförelse?” som införstådd motfråga angående Överhetens 

pretentioner.57 Mötena tvingar torparen att försvara sin olönsamma existens, sina seder och bruk. 

Läkarna och fjärdingsmannen gör sina jobb, och verkar inte ha några onda avsikter utöver vad 

deras ämbeten möjligen implicerar, men de bemöts ändå med kyla till följd av den klyfta som 

etablerats under inspektörernas tidigare besök.  

 

Bönder och torpare 

Torparna blir till som ”kollektiv” genom hur deras självbild reproduceras. De blir en grupp 

genom att beskådas från byns perspektiv. Vad det innebär att vara torpare framträder i sin 

klaraste dager i jämförelsen med de bättre bemedlade som finns till beskådan på daglig basis, 

nämligen Ecksträsks självägande bönder. De tillåts odla potatis på överblivna jordplättar inne i 

byn, och i gengäld får bönderna torparnas arbetskraft till skörd och dylikt.58 Bönderna är 

måhända skuldsatta, och lever inte i något överflöd, men i jämförelse med torparna framstår 

deras liv som en dröm. I mötet med dessa bönder synliggörs skillnaden mellan ägande och 

medellös. Förhållandet är alltjämt informellt, och när de möts visas ingen osämja.   
 
Nu gjorde båda parter sitt bästa att låtsas jämställda. […] Sin sanna nöd visade ingendera, den skulle ha blivit 
större av det. Men hemmansägarens dilemma var ärofullare, det såg de båda. Om stugan han satt i var 
intecknad över skorsten så kallades den hans egendom. Torpet, byggt av torparen, var Kronans. 59 
 

Raderna ovan säger sitt om torparens benägenhet att förneka sin sociala underordning, och att 

man hyser ett mindervärdeskomplex. Det är alltjämt berättaren som här flikar in dessa rader, de 

är inte direkt fästa i något egentligt samtal, snarare är de ett försök att visa hur det ser ut, och 

gestalta stoltheten som en förutsättning för att man inte ska tappa modet. I mötet med de bättre 

                                                 
57 Ibid, s 102. 
58 Ibid, s. 50f. 
59 Ibid, s. 51. 
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bemedlade blir känslan av skam och avundsjuka påtaglig. Ändå finns en ömsesidig tystnad inför 

ojämlikheten, trots att samtliga involverade är medvetna om att skillnaden existerar. 

 I Ecksträsks potatisland uppenbarar sig dessa skillnader för Claudette. Hennes idealiserade 

farmor Anna blir tillintetgjord i jämförelsen med bybarnens farmor, Annas kusin Karin: ”Och 

när Claudette såg dem tillsammans märkte hon hur hopsjunken och svart och ful Anna var […] 

Claudette förnekade sin farmor bit för bit och gav all dyrkan åt den nya – skämdes över sin 

trolöshet.”60 Liksom inför överheten får torparna insikt om hur obetydliga de ter sig i omvärldens 

ögon. De saknar den tro som möjligen kunnat inkludera dem i samhället, något universellt som 

kunnat bekräfta att också de är människor. De tydliga komplex som Claudette känner inför de 

lite finare genererar avundsjuka och en känsla av obetydlighet som resterande medlemmar i 

kollektivet redan har ingraverade. Holm menar att det ändå är Anna, och genom henne, ön som 

går hem segrande från potatislandet,61 genom att snäsa av kusinen när hon frågar varför hon gift 

sig med Stefan: ”Allt kan inte rymmas i ditt förstånd heller. Du goda tacka”.62 Hennes personliga 

heder restaureras möjligen, men om man ser till den ekonomiska verkligheten är den hedern blott 

och bart hennes egen, förhållandet mellan by och ö förblir detsamma i stort. Tillbaka på ön 

förändras tongångarna, och en halvsovande Claudette lyssnar till kollektivets klagan:63   
 
Bondknävlarna! Om vårn dug man – just så pass! Om sommarn då dem behöv slåttarhjälp då vara dem färdig 
att krusa för torparn som vor han en herrkarl. Om hösten då potaten ska tagas opp å havrehalmen – då går he 
också an. Om vintern – då kan torparn draga åt helvete.64 
 

Eftersom myrjorden inte duger mycket till blir torparna beroende av byns bönder. Man är behövd 

i synnerhet under sommaren, för skörd och dylikt, men den hjälpsamheten är bortglömd lagom 

till vintern, den svåraste perioden. Rösten fästs inte heller här vid någon specifik person, det är 

det kollektiva rösten, när de i sin gemenskap ställs mot den i deras ögon lokala överklassen. 

Missnöjet finns där, det ligger mycket i tonen, men är fortfarande något som aldrig riktigt når 

utanför den inre cirkeln, vilket är begripligt med tanke på deras beroendeställning till bönderna i 

Ecksträsk. Röstens tendens att sakna direkt bärare är intressant också berättartekniskt. Det är allt 

som oftast ett unisont muttrande som säger sitt om förhållandet mellan torpare och självägande, 

om vilket den kollektiva stämman dominerar. Den kulturella skillnaden mellan torpare och 

bonde är långt ifrån lika stor som den till överheten, men Ecksträskarna är på ett helt annat sätt 

en del av samhället. Dels är inflytandet från bildningsväsen och kyrka långt större, och trots lån 
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och dylikt visar deras relativa frihet en situation där villkor och framtidsutsikter skiljer sig 

radikalt mellan bönder och torpare.  

 Det är böndernas egendom som skiljer dem från torparna, och anknytningen till den övriga 

världen. ”Det var byn med ärvda potatisland och ärvd söndagsordning.”65 Deras självbild skiljer 

sig åt, liksom deras mentaliteter, eftersom de lever efter olika tidsaxlar och ekonomiska 

förutsättningar. ”Hemmansägarna” utgör ett ideal för torparna, deras ställning är inte ouppnåelig. 

Att bryta med öns isolering och söka sin lycka i andra trakter är nödvändigt för att livet ska 

ljusna. Det är följaktligen mot det egna ägandet torparen strävar, men som ”kronotorpare” tycks 

den drömmen förbli en hägring. Vikten av självständighet kan inte förminskas. Självägandet är 

vad som gör Ecksträskarna till ”egentliga” människor i öbornas ögon. Trots att deras 

föreställningar och erfarenheter liknar torparnas har de ett samhälle att luta sig emot, de är inte 

lika beroende av Överhetens välvilja. 
 

Familjen och individen 

Öns befolkning får sin värme genom gemenskapen, men den beror ständigt på omständigheterna, 

och emellanåt kan man skönja avvikelser från det kollektiva intresset i form av individualism. De 

har samtliga egna viljor och i viss mån personliga ideal. Synen på hur man ska bryta sig ur det 

ekonomiska och kulturella bottenskikt de tillhör varierar från familj till familj. Öns egentliga 

grogrund är de tre familjerna (Franz, Nordmark, Skrattars), vars attityd till livet sett till ytan 

skiljer sig radikalt. I den mån ingen utomstående är närvarande känns det mer korrekt att tala om 

en tredelad än en kollektiv stämma. Franz ser inte på de andra familjerna med blida ögon, han 

vill slå sig uppåt och sneglar ofta avundsjukt mot byn. Skrattars har förmågan att skratta bort 

tillvarons brister, medan Nordmarkarna är Skrattars tysta och sysslolösa motsats. Man skulle 

kunna likna familjerna vid en union med gemensam agenda (pga. sin delade sociala ställning) 

gentemot makt och överhet, men med interna skiljaktigheter sinsemellan. 

 I samma veva som Nordmarks får sin utskällning av överheten får Franz istället beröm, och 

han söker sig in till byn för att insupa ära och få vara med lite ”riktigt folk”.66 Han trivs aldrig 

riktigt på ön, och tycker sig vara mer värd än de övriga torparna. Han har trots svårigheterna 

försökt leva upp till kontraktet med staten, och lyckas förvånansvärt bra. Han börjar få lön för sin 

möda i form av dagsverken åt honom och sönerna, och kan skönja ett lite bättre liv i slutet av 30-

talet.  
 
                                                 
65 Ibid, s. 261. 
66 Ibid, s. 96. 
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Som sagt å var – he se ut som om he skull fara ljusna. Som om he voor tänkt att man skulle få räknas till folk 
en dag fast att man ha fått prova ett som annat. Särskilt som man int är så billigt skapad som vissa andra. Han 
blängde öster över till granntorpen som stundom anlitat sockenhjälp. Men en av stugorna påminde om något 
annat som han var ivrig att glömma och så omvände han synen till Frida, den sanna hustrun.67 
 

Franz har inte sett på livet som torpare som ”ett riktigt liv” och hans slitsamma arbete har skett i 

tystnad och ensamhet. Han har levt efter ett nyttoideal med inställningen att arbete och slit lönar 

sig. Fram till detta skede har dock inte slitet lönat sig nämnvärt, och skogsarbetet får ses som en 

kompromiss på vägen mot slutmålet, att köpa loss torpet. Vid Överhetens inspektion hyllades 

han, men löftena uppgick aldrig till möjligheten att bli självständig.68 ”Frida och hennes barn 

[Claudette] var också med i jublet, när Franz var borta kände de sig mer som öare”.69 Franz ställs 

utanför gemenskapen genom sin negligering av kollektivets dialektiska förhållande till 

överheten. I dessa situationer blir Franz ”bonden”, kronotorpsverksamhetens onkel Tom. Följden 

för honom blir en viss ensamhet, och ju mer han ”tyst” sliter och intalar sig själv att det är 

värdefullt, desto mer provocerande ter sig Nordmarks tysta sysslolöshet och Skrattars livfullhet.  

 Holm beskriver Franz som den ständigt kränkte, ”Om Ön är ett hedniskt matriarkat så 

befolkas den av män som är karikatyrfäder och marionetter”.70 Det är sant att ingen av männen 

på ön ges något heroiskt epitet, men Holms föreställning om männen som karikatyrer har flera 

sidor (även om idén är trovärdig i fråga om hur överheten framställs). Anledningen till att 

männen inte kan beskrivas i seriösa ordalag (vilket alla egentligen inte gör, ett exempel är Petrus 

som i Claudettes ögon framstår som en exemplarisk familjefar),71 är att de saknar förutsättningar 

att leva upp till rollen som familjebärande, vilket istället gör att de går att tolka som parodiska 

exempel. De saknar möjlighet att försörja sina familjer, och eftersom man inte inbringar någon 

inkomst blir respekten därefter, och andra dygder värderas högre. Detta förhållande säger 

egentligen mer om kronotorpsobjektens ekonomiska verklighet än om Lidmans gestaltning av 

förhållandet mellan man och kvinna. Franz får personlig upprättelse åtminstone inför sin dotter, 

medan fiskbilen står och väntar på ön och Claudette sprungit efter honom för att hämta pengar. 

Hon ser för första gången på medan han arbetar, och hans ilska får sin förklaring: 
 

Där stod hela den lättsinniga Ön och flabbade tillsammans med någon lating medan pappa, ensammast av alla 
människor, fick slita så ont. Hur kunde det få vara så att på en och samma gång några människor bara stod och 
hade det bra medan andra fick fara illa. […] Pappa Franz är utan glädje. Claudette blev tung och trött av den 
plötsliga insikten. Hon föreställde sig det som en slags torka i kroppen, en osämja mellan lederna.72 

                                                 
67 Ibid, s. 191. 
68 Ibid, s. 95. 
69 Ibid, s. 104. 
70 Holm, s. 142. 
71 Lidman, s. 54. ”Att det fanns en pappa som brydde sig om barn! Hade inte Claudette alltid velat och vetat att så 
skulle det vara. Det var Franz som var fel, inte hon…” 
72 Ibid, s. 128f. 
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Hans ilska ursäktas, och precis som i potatislandet är det genom Claudettes ofördärvade ögon de 

verkliga förhållandena framträder. I kontrast till fiskhandlarens berättelser om den stora världen 

ser hon öns digra verklighet genom sin ont slitande far. Att hon ser det först i det här skedet är på 

grund av Franz tystnad. Han har undvikit att tala eftersom han är övertygad om att ingen på Ön 

förstår honom. Vidare verkar Claudette ta efter Franz i väldigt mycket efter att denna scen 

utspelat sig. Efter att ha beskådat ”verkligheten” vill hon också bort och börjar halvt se ner på de 

som nöjer sig med torparexistensen. Citatets sista mening illustrerar Claudettes känsla inför 

lantarbetet, det är samma ”osämja mellan lederna” som hon upplever vid tanken på att arbeta 

med djuren i ladugården. Hon hyser medlidande med Franz, och förstår nu varför han aldrig kan 

bli den far hon önskat sig i potatislandet. Hennes slutliga uppbrott från ön är oundvikligt, det är 

inte bara hennes namn som antyder att hon inte hör hemma på ön. Hon svärmar för böckerna, till 

skillnad från de övriga på ön, ”Men jag men jag! Bara höra ö-ord dag efter dag – de kväljer mig! 

I böckerna finns mina ord och de är låsta för mej!”,73 men hon möts av det övriga kollektivets 

samstämmiga bildningsförakt: ”- Jaså du är en sån där som vill val bildad! Å skrämma livet 

bortur fattigt folk! Grymmare invärtes du än vad du ser ut för”,74 men på bion får hon slutligen 

sitt bevis för att hon bara varit missförstådd:  
 
”Stackars lilla Claudette, har ni varit så ensam och olycklig? Min kära Claudette” läste de på översättningen.  
Åter och åter upprepades namnet och med ett uttal som flickorna aldrig hade hört. Ett mjukt k-ljud, ett fint l, ett 
å – hela ordet lät vackert, hade ingenting gemensamt med klafsande Klaodätte eller degiga Kladda. 
Ögonen började rinna på Öns Claudette, filmen försvann i ett töcken. Hon bara lyssnade efter namnet. Beviset. 
Tecknet. 
Jag tas för Kladda. 
Jag är Claudette.75 
 

Det är som om filmen på bioduken talade till henne personligen. Hon får sin egentliga identitet 

bekräftad av något utifrån, som vittnar om en stor värld bortom öns instängdhet. Ebba Witt-

Brattström menar i ”’Vakta dig för att få rätt, flicka’ Poesi och rättvisa hos Sara Lidman” att 

Annas uppmaning till Claudette, med hennes villkorslösa kärlek riktar ”uppmärksamheten mot 

en kvinnlig successionsordning i Sara Lidmans poetiska universum”.76 Detta antagande är 

rimligt så länge man läser Claudettes utveckling som romanens huvudspår, men förefaller löst 

                                                 
73 Ibid, s. 264. 
74 Ibid, s. 265. 
75 Ibid, s. 267. 
76 Ebba Witt-Brattström, ” ’Vakta dig för att få rätt, flicka’ Poesi och rättvisa hos Sara Lidman”, i Fem 
författardagar : samlade föreläsningar från författardagarna vid Mälardalens högskola 1996-2000 : [Sara Lidman, 
Lars Gustafsson, Birgitta Trotzig, Kerstin Ekman, Tomas Tranströmer] : ett samarrangemang mellan Bibliotek 
Västmanland, Västerås stadsbibliotek och Mälardalens högskola, red. Birgitta Ivarson Bergsten (Västerås, 2001), s. 
300f. 



 28 

om man ser till de andra framträdande kvinnornas öden. ”Geniet” Märit har egentligen bättre 

förutsättningar än Claudette, men dör i lungsot, vilket antyder motsatsen till Witt-Brattströms idé 

om den kvinnliga successionsordningen, åtminstone i fråga om Hjortronlandet. Efterföljande 

antagande, att ”[b]ekräftelsen ger henne mod att lämna kronotorpsghettot ’Ön’ och bege sig ut i 

världen”77 är förenklande och det finns anledning att förhålla sig lite mer konkret till hennes 

uppbrott. Det finns ingen framtid i hemtrakterna för en flicka som inte trivs med att vara piga. 

Det är hennes egna iakttagelser – saker som inte Märit ser – sammantagna från hennes uppväxt, 

som Franz lidande, Nordmarks elände och torparens status, förenat med bristen på bekräftelse 

från de övriga, som tvingar henne bort. ”Ön” stänger ute den som eftersträvar mer än de 

möjligheter torparlivet bjuder. Hon inser att det finns en hel värld med andra mer passande ideal 

utanför att utforska, människor som inte ser ner på hennes bildningsambitioner. Uppbrottet hade 

dessutom varit omöjligt utan Franz kusin som hon kan bli syelev hos. Hade bekräftelse varit 

tillräckligt, hade Märit lämnat Hjortronlandet medan hon hade chansen. Nu är det istället en 

följd av erfarenheter, och vissa tillfälligheter, som gör att Claudette ger sig av.  

 

Hjortronsolen 

”Skrattarna tog lätt på tingen och ansåg inte ens sig själva allvarligt menade.”78 Öns sorglösa 

familj avviker från Franz och Nordmarkarnas bitterhet, de skrattar och gläds åt det mesta, bra 

som dåligt. Dottern Märit är familjens livsanda personifierad, öns ”geni” som trots sin intelligens 

trivs bäst med att mjölka kor. Enligt Bränström Öhman är episoden om Märit avvikande från 

bokens kollektiva perspektiv. ”Märit blir en undantagsperson, omstrålad av ljus och härlighet, 

som en sagoprinsessa i fattigdomens förskingring.” Bränström Öhman observerar även en viss 

komplexitet under den skinande ytan.79 Märit är en unik karaktär, men är långt ifrån ensam om 

att avvika från ”det kollektiva perspektivet”, vilket vi sett både Claudette och Franz göra. Märit 

gifter sig – efter att ha nekat halva Västerbotten – med Robert Nordmark, och efter ett par år av 

äktenskap drabbas hon av lungsot. Den tidigare ”hjortronsolen” vänder i sin sjukdom helt om i 

sin inställning till livet. Det är den ”otäta ladan” de bor i som sägs vara anledningen till att hon 

ådrar sig den dödliga sjukdomen. Hon börjar i sitt livs första raseri tala högsvenska.80 Den 

tidigare för hennes ögon glimrande tillvaron förbyts: 
 

                                                 
77 Ibid, s. 300. 
78 Lidman, s. 35. 
79 Bränström Öhman, s. 61. 
80 Lidman, s. 241. 
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- Om jag bara kunde förstå varför alla delar har blivit så annorlunda, sa hon till Hilda, så grått och fult. Vill 
man int tjuta som en hund när man kox omkring sej. Titta på den där rostiga plåtburken som ska kallas 
kamin! 

- Den har sett lika ut i alla tider, viskade Hilda. 
- Å sängen! Å palterna som du går i? 
- Lika jämt, int annat jag minns. 
- Så att jag skulle ha sett fel mest hela mitt liv tills nu då, sa Märit.81  

 
Holm frågar sig om detta skifte är inbyggt, uttänkt. Märits antites är ”storslöjet”, som bara en 

gång vart tionde år blommar och ger hjortron i överflöd, medan Märit är dess motsats, ”det 

dejligaste barn”,82 men med ögon som samtidigt rymmer det ”bottenlös[a] mörk[ret]”83. Holm 

undrar om förhöjandet av landskap och tillvaro hela tiden fungerar som ett skydd mot ”den 

uppslukande sumpmarken”, att det tillslut är sjukdomen som får henne att se tillvaron för vad 

den är.84 Holm är rätt ute i fråga om förhöjandet av tillvaron, men om något så är det närmare till 

hands att peka ut Claudette som hennes antites. Hon ser under sin uppväxt tillvaron för vad den 

är, men hennes omvändning sker på biografen, då en lite ljusare värld öppnas. Tvärtom är det 

med Märit, som efter ett par år hos Nordmarkarna tillslut ser världen ur deras ögon. Märits 

förnekelse övergår i en anklagande av den värld i vilken hon tidigare bara sett det ljusa, där 

högsvenskan markerar avståndstagandet:85 
 

- Å det finner du dej i. Det tar ni mot ni öare. Varenda minut fryser ni och svälter och lever i stank och snor 
och barnskrik skavsår tandvärk och leda. Och ingen enda gör uppror. Du har det värre än en skabbig gris 
du Hilda. Skäms du inte? […] 

- Varför bor du här på Ön Hilda? 
- He fanns int så mycket att välja på för såna som n’Nordmark å mej. 
- Herre – vad det är fult att vara fattig.86 

 

Märit vaknar som ur en lång dröm där inget av det ovan nämnda varit synligt. Tidigare hade 

Märit i enlighet med familjens inställning skrattat bort allt det fula, hur tydligt det än varit för 

Nordmarks och Franz familj. Skrattars har hitintills varit skenbart oberörda av tillvarons 

baksidor, men efter Märits sammanbrott faller även de offer för den hopplöshet som präglat de 

andra på ön. Märit sätter fingret på något för romanen centralt när hon frågar varför de aldrig gör 

uppror, och det är första gången det känns menat på allvar även om det är en tanke som 

cirkulerat i Nordmarkarnas stuga sen begynnelsen. Nordmarks ”det måste bli omläggning här” 

har gått i arv till sönerna, men liksom inför arbetet saknas energin till något uppror, varpå man 

                                                 
81 Ibid, s. 242. 
82 Ibid, s. 213. 
83 Ibid, s 209. 
84 Holm, s. 146. 
85 Lidman, s. 241. 
86 Ibid, s. 243. 



 30 

nöjer sig med det tysta ogillandet av Överheten.87 De står dels under kontrakt, och dels är de 

ingen ”massa”, de har blivit förflyttade från områden där deras upproriska tankegångar haft 

betydelse. I detta avseende har överhetens plan uppenbarligen gått i uppfyllelse. 

 Denna sekvens i boken talar samma språk som den tidigare episoden där Nordmarkarna av 

berättaren får tala över sin förmåga, och visar att det under både skrattet och tystnaden finns ett 

vemod som inte går att uttala. Tidigare har man antingen varit tyst eller skrattat, men sakta – i 

och med att handlingen närmar sig klimax – börjar tålamodet sina och de kritiska rösterna blir 

tydligare. Att Märit byter till högsvenska visar den viktiga roll språket har, att det inom den egna 

jargongen finns en beröringsskräck inför det existentiella, vilket pekar mot att det finns ett 

osynligt avtal om vad som får sägas i det kollektiva. Detta avtal tycks upprätthållas av en 

ömsesidig vilja att förneka deras obetydlighet enligt samhällets ekonomiska måttstock, där deras 

livssituation snarare påminner om närhet till ”djur” än något så kallat ”människoskap”. 

   

Tid i förändring 

Detta avtal luckras med tiden upp, allteftersom omvärlden får mer inflytande över öborna. En av 

romanens kärnpunkter är tiden och dess förändring som rymmer en underförstådd 

modernitetskritik. Staten verkar med tiden inse att myrjorden är fruktlös, men det finns mot 

slutet av romanen gott om skogsarbete på grund av det stundande världskriget. ”De [Jani och 

Franz] for nu till timmertrakter uppåt landet varje vinter, och höst och vår hade Kronan arbete för 

dem på nära håll. Ännu gjorde de sig inte några förtjänster men det fanns arbete att få och det 

gjorde karlarna rusiga av glädje.”88 Det är inga slumrande miljoner som rör sig, men i och med 

krig och liknande börjar industrin röra på sig och de överblivna blir tillfälligt användbara.89 

Möjligheten att bryta sig ur fattigdomen ger männen nytt självförtroende. Det är inte bara 

ekonomiskt öborna mot slutet av 30-talet är på väg att bli ”egentliga människor”:  
 

Det kom cyklar i gårdarna, ungdomen började fara på danser om helgerna.  
Också var det som om omvärlden skulle ha märkt att Ön fanns till i flera avseenden. Det hade gått en 
pingstväckelse i socken när de större byarna blivit omruskade och någorlunda befästa för vittnena med sitt 
eldiga budskap till enstakagårdarna. 
Ön var så gott som hednisk.90 

 

Orden börjar nå in i bygden, och med det följer på sikt även bildning och inkludering i 

gemenskaper som sträcker sig bortom öns gränser. Det är inte längre fråga om en gräns mot det 

                                                 
87 Ibid, s. 239. 
88 Ibid, s. 259. 
89 Ibid.  
90 Ibid, s. 260. 
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vilda. Ungdomarna från ön assimileras slutligen med det övriga samhällets tid och språk. Med 

det förändras mentaliteten och de strukturer som gjort torparna ”språklösa” börjar sakta 

förskjutas mot omgivningens norm. För de äldre blir det svårare, nödens år är fortfarande färska i 

minnet. Stina är förbittrad över Märits öde, och det är inte mycket kvar av Jani, ”det var något 

som höll på att gå sönder i honom”.91 Att man här talar om Märits död gör familjens obalans 

synbar. Skrattet som kommit från Stina och Janis har blivit rostigt och uttrycker nu snarare sorg 

och bitterhet än någon glädje. Nu kan även Stina och Jani tydligt höra den viskande bjälken från 

den ensliga ladan. Hos Nordmarkarna är det tyst, med sönerna på sanatorium, ”[s]jukdom och 

död höll till godo på dem.”92 Döden har varit så vanligt förekommande hos Nordmarks att man 

knappt ägnat den någon vidare betänketid. På bokens sista sidor, när Claudette tar farväl för att 

lämna Ön, är det som om den var på väg att sjunka. ”Husen och vägen såg ut att sitta så ytligt. 

De klängde och klamrade vid jordskorpan, som inte ville ge fäste. […] Himmel fanns heller 

ingen. Ön var utlämnad åt ett blackt väder som var så innehållslöst att man kunde misstänka det 

för att övergå till själva tomma intet lite högre upp.”93 Allt som utgjort grunden för öns liv håller 

på att upphöra, man verkar ha gett upp förhoppningen om att kunna utvinna någon åkermark ur 

myren. De som bor kvar är trasiga eller tidvis i arbete på annan ort. Öns isolering upphävs och 

dess säregna liv slukas av omvärlden. 

 

Avslutande diskussion 
 

Lidman visar med hjälp av ”protokollet”94 och passagen om ”höstens avvänjningsdagar”95 att 

torparen är fängslad i en ekonomisk struktur. I avtalet med staten ingår att man är mindre 

bemedlad, och i kronotorpsprojektet förblir torparen helt utan makt över sig själv och sitt arbete. 

Ön blir ett bortglömt och isolerat proletariat där invånarna enligt ”Kronans” plan inte utgör något 

hot mot samhällsordningen. Bjälkens ”nu begärs det att du ska vara människa på ingenting” 

rimmar väl med ”de odugligas” uttalanden, ”Vi står så nära ingentinget att vi rysligt kan höra 

dess mörker prassla”. Det enkla konstaterandet från ”torpmänniskan” om att den ”inte har så pass 

som ett rep” gestaltar hur förödande ekonomiska situationen är. Hoppet finns kvar, men hänger 

på en skör tråd, ”Om det inte händer något innan imorgon, så kommer jag.” Precis som ”bjälken” 

                                                 
91 Ibid, s. 272. 
92 Ibid. 
93 Ibid, s. 274. 
94 Ibid, s. 101ff. I denna text diskuterat under rubriken Protokollet. 
95 Ibid, s. 94. Citerat på s. 14 i denna text. 
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i ladan menar att torparen låtit sig luras av ”sommaren”, är en genomgående känsla att torparen 

även lurats av uppdragsgivaren Kronan. Vetskapen om hur de i denna fångenskap är förenade, 

och att arbetet är lika tungt som tomt skapar en kollektiv beröringsskräck inför existentiella 

frågor. Snarare än estetisk dekoration är de fristående partierna angivna ovan att betrakta som 

ledtrådar till vad som hade kunnat uttalas om de språkliga problemen och det interna avtalet inte 

existerat. När Märit ligger på dödsbädden, bryts torparnas tystnadsplikt. Hon tar avstånd från 

kollektivet, och säger det man inte förmått tidigare. Det är symboliskt att hon gör det på 

högsvenska, vilket liksom Claudettes uppbrott markerar torparnas agrara perspektivs ogiltighet i 

det allt modernare samhället.  

 Det har visat sig att den ”kollektiva kroppen” i själva verket är en spretig figur med attityder 

som radikalt skiljer sig, vilket försvårat möjligheten att dra några säkra slutsatser om en 

gemensam attityd. Det som däremot verkar ligga till grund för samtliga familjers beteende är 

föreställningen om självständighet, det är mot den egna marken man strävar. Beroendet till 

Kronan och komplexen inför de ”riktiga” bönderna skapar en rotlöshet som snarare hindrar idéer 

och värden från att få fäste. Följden av dessa brister blir en ingrodd bitterhet mot allt vad 

omvärld heter, och Ön blir under den skildrade perioden en sluten plats. Det som kännetecknar 

torparnas mentalitet är snarare det fullständiga avvikandet från det övriga samhällets, utan att 

man etablerar några egna definitiva värden man kan enas om i sitt beteende. Reaktionen på 

Överhetens ansatser blir därför ofta ett häcklande skratt eller en stum tystnad.  

 Skrattet är inte ett kollektivt fenomen men en del i en familjs attityd, och i deras fall är det 

under romanens gång avtagande. Tystnaden inför det svåra har en liknande funktion som skrattet 

för Franz och Nordmarkarna, men det som hindrar Nordmarkarna från att tala vid Överhetens 

besök är främst inspektörernas juridiska och språkliga övermakt. I Franz fall handlar snarare om 

hans föreställning om sitt eget mervärde. Devisen ”själv är bäste dräng” präglar hans tystnad 

inför orättvisorna och synen på de andra torparnas bristande arbetsmoral. Det finns i mötet med 

Överheten en påtvungen tystnad, där ett antal faktorer hindrar torparna från att tala fritt. Inför 

Ecksträsks bönder är tystnaden beroende på deras sociala underordning, där det som skiljer dem 

åt är egendom och självständighet. Skrattet och tystnaden delar funktionen av att negligera de 

ekonomiska och sociala svårigheterna som ofrivilligt förankrats i den kollektiva identiteten. 

Genom bristen på egendom blir denna identitet ett lyte skapat av de ekonomiska och geografiska 

strukturer som hindrar torparen från det ”egentliga livet”. Slutligen blir det enda sättet att bryta 

med denna identitet att lämna Ön, vilket Claudette blir romanens enda exempel på. Märit 

däremot, som fram till sin sjukdom obesvärat anammat identitetens lagar inser torparlivets 
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intighet för sent, och hennes död tillsammans med det sanningssägande utbrottet blir en 

illustrativ summering av det kronotorpssystem Lidman skildrar.  
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