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Abstract 
Syftet med studien är att analysera Sara Lidmans Din tjänare hör (1977) och Vredens barn 

(1979) ur ett postkolonialistiskt perspektiv. Detta i huvudsak utifrån hur de lokala 

makthavarnas relation till och behandling av lokalbefolkningen tar sig uttryck. Metoden är att 

göra en kvalitativ analys där de avsnitt som berör de tänka kolonisatörernas handlande och 

deras motiv har analyserats utifrån postkolonialistiska teorier.  

Det visar sig att det med fördel går att applicera postkolonialistiska teorier på romanerna 

och förstå de lokala makthavarnas strategier utifrån dessa. Det går att se skeendena som ett 

industriellt lands exploatering av ett jordbrukssamhälle, med påföljande nedsättande syn på 

och förtryck av lokalbefolkningen. Dock bör man eventuellt se det som att det som sker i 

romanerna inte är ett egentligt kolonialt förtryck, utan att de grundläggande processerna är 

desamma. Att dessa maktstrukturer går igen i allt förtryck, av kvinnor, underklass, etc, och att 

man därför inte ska dra liknelsen med kolonialiseringen allt för långt. 

 

Nyckelord: Sara Lidman, Din tjänare hör, Vredens barn, postkolonialism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  3 
 
 

 

 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 4 

1.2 Metod ............................................................................................................................................ 5 

1.3 Källmaterial .................................................................................................................................... 5 

2. Bakgrund och tidigare forskning ......................................................................................................... 6 

3. Postkolonialistisk teori ........................................................................................................................ 9 

4. Analys ................................................................................................................................................ 11 

4.1 Vite mannens börda .................................................................................................................... 11 

4.2 Det ekonomiska systemet och samhället omstruktureras .......................................................... 12 

4.3 Exploatering och orättvis handel med påföljande beroende ...................................................... 14 

4.4 Söndra och härska ....................................................................................................................... 16 

4.5 Kolonisatörernas nedsättande syn på lokalbefolkningen ........................................................... 18 

4.6 De koloniserade lär sig att förakta sig själva ............................................................................... 22 

4.7 Kolonisatören skapar den koloniserade ...................................................................................... 25 

5. Avslutande diskussion ....................................................................................................................... 28 

5.1 Att läsa Jernbanesviten som en skildring av kolonialism ............................................................ 28 

5.2 Att inte se det som specifikt koloniala processer ........................................................................ 29 

6. Sammanfattning ................................................................................................................................ 32 

7. Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 34 

 

  



  4 
 
 

 

1. Inledning 
I den här uppsatsen undersöker och analyserar jag Sara Lidmans romaner Din tjänare hör 

(1977) och Vredens barn (1979), de två första delarna i Jernbaneposet (1977-1985). 

Sara Lidmans Jernbanepos handlar om hur den unge Didrik från Lillvattnet blir närmare 

besatt av tanken på att få jernbanan dragen till Västerbottens inland, och hur han försöker 

övertyga de andra byborna om att det är en idé värd att kämpa för. Men med diskussionerna 

om jernbanan kommer också skogsbolagen och entreprenörerna från storstäderna.  

Sara Lidman reste innan hon skrev romansviten runt i det postkoloniala Afrika och 

skrev böcker och reportage om kolonialismen i bland annat Sydafrika och Kenya. Det går att 

argumentera för att detta har influerat hennes arbete med Jernbaneeposet, och att 

händelseutvecklingen i romanerna därför kan liknas vid en typ av kolonialisering av Norrland.  

I min uppsats fokuserar jag på de tänkta kolonisatörerna agerar och hur deras motiv och 

agerande kan kopplas till koloniala strategier enligt postkolonialistiska teorier.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att se på hur pass adekvat en läsning av romanerna utifrån ett 

postkolonialistiskt perspektiv är. Detta i huvudsak utifrån hur den imperialistiska ideologin tar 

sig uttryck i kolonisatörernas relation till de koloniserade. Kan man utifrån postkolonialistisk 

litteraturteori tolka makthavarna och deras representanters agerande? Samt rättfärdigande av 

samma agerande?  

Kan man se det som en kolonisation av Lillvattnet, där kolonisatörerna är de personer 

som kommer utifrån, med bakgrund och kontakter i storstäderna, eller ”Schwärje” som 

karaktären Didrik säger. Blir det givande att tolka det som att dessa kolonisatörer är de som 

representerar kronan och lagen i socknen, och att det bland annat är de som har intresse av att 

dra järnväg och kolonisera bygden. Och därefter utifrån detta perspektiv analysera deras 

strategier ur ett kolonialt perspektiv? 

Frågeställningarna berör hur de tänkta kolonisatörerna agerar och motiverar sitt 

handlande, dessa frågeställningar lyder: 

  

Vilka eventuellt koloniala strategier använder sig de tänkta kolonisatörerna av 

- Vid direkta möten med ortsbefolkningen? 

- När kolonisatörerna diskuterar ortsbefolkningen och kolonialiseringsprocessen? 



  5 
 
 

 

- När de motiverar och eventuellt rättfärdigar sitt handlande? 

- När man ser till vilka beslut som fattas av kolonisatörerna rörande 

kolonialiseringsprocessen? 

1.2 Metod  
Som metod kommer jag att använda en kvalitativ analys där en närläsning ligger till grund för 

att lyfta fram de komponenter i texten som svarar gentemot frågeställningen, alltså avsnitt där 

de tänka kolonisatörerna och deras motiv samt agerande figurerar och beskrivs. Antingen där 

de själva direkt förekommer i berättelsen eller indirekt genom att ortsbefolkningen samtalar 

om dem. 

De tänkta kolonisatörerna definieras som den lokala överheten, de personer utifrån med 

koppling till staten eller till kapitalet och entreprenörerna. De personer som representerar 

”Schwärje”. 

Därefter kommer jag att analyser dessa avsnitt med hjälp av postkolonialistiska teorier 

för att undersöka om det går att finna ett kolonialistiskt mönster i de tänkta kolonisatörernas 

agerande. 

Att applicera ett postkolonialistiskt perspektiv på denna romansvit är samtidigt ingen 

självklarhet, den berör inget egentligt koloniserande och det krävs därför en extra lyhördhet 

för textens nyanser och ironier. Texten får inte hänsynslöst pressas ned i en prokrustesbädd 

och därigenom tappa sina unika ingångar och perspektiv. 

Applicerandet av teorierna måste anpassas till källmaterialet. Det är känsligt eftersom 

teorierna och forskningen rör kolonialisering, rasism, etc, som går mycket längre än denna 

svenska variant. Det är viktigt att inte direkt jämföra och likställ processerna, utan snarare se 

på teoriernas grund och uttryck och därefter försöka anpassa det till källmaterialet.  

1.3 Källmaterial 
Jag har valt att undersöka och analysera de två första romanerna i Jernbaneeposet, Din tjänare 

hör och Vredens barn. Att ta med alla fem böckerna som ingår i eposet hade blivit för mycket 

material att förhålla sig till och resulterat i en allt för ytlig analys. Därför har jag valt att 

endast studera två romaner och istället göra analysen grundligare och mer gedigen. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Birgitta Holm tecknar i boken Sara – i liv och text (1998) en bild av Sara Lidmans liv och 

författarskap. Det går i hennes bok att återfinna flera avsnitt som antingen berör Lidmans 

Jernbaneepos eller Lidmans egen kontakt och relation till koloniala och postkoloniala 

samhällen. 

Holm beskriver hur svenska staten i slutet av 1800-talet tilldelade stora delar av sin 

skogsmark till bönderna i övre Norrland, ibland annat Sara Lidmans hemtrakter. Detta för att 

skogen skulle skötas om, odlingen skulle öka och bönderna bli fler. Men den innebar förutom 

ved och timmer inga större inkomster för bönderna. När trävaruexporten ökade blev dock 

skogen intressant för skogsbolagen, de köpte upp avverkningsrätter, anställde folk att hugga 

och anlade vägar. Som ett led i denna process drogs också norra stambanan, i Västerbotten 

tvistades det om huruvida man skulle dra en inre linje eller en yttre, längs med kusten. Den 

yttre linjen skulle gå genom mer tättbefolkade områden, men den inre linjen segrade då denna 

gick närmare skogen och således passade skogsbolagen bättre. I debatten talades det om att 

järnvägen byggdes för att människorna i Norrland skulle knytas närmare resten av landet, en 

slags civiliseringstanke, dock anar man att det i verkligheten var underlättandet för 

trävaruindustrin som var den egentliga anledningen.1 

Skogsbolagen konkurrerade vid inköpet av avverkningsrätterna, men samtidigt 

samarbetade de för att inte ortsbefolkningen skulle utnyttja läget och driva upp priserna. Sara 

Lidmans farfar, Erik Lidman, arbetade med skogsbolagen med att ropa in avverkningsrätter 

till låga priser.2 I de trakter Erik Lidman kom från och arbetade med att köpa in 

avverkningsrätter hölls priserna extremt låga, de ersättningar som utgick till markägarna låg 

här tio gånger under de föreslagna ersättningarna som annars var standard.3  

Holm menar att Sara Lidman hade en dubbel relation till sin hembygd. Å ena sidan 

kände hon samhörigheten och underifrånperspektivet, samtidigt kunde hon genom sin 

bildning se hemtrakterna ur ett utifrånperspektiv, känna motviljan och längtan bort. Lidman 

upplevde under sin uppväxt vad Holm kallar för ”koloniala ögonblick”. Detta skedde bland 

annat när en veterinärhustru från staden var på besök och gav Lidman intrycket av att 

förundras över hur människor på landet kunde leva på det viset som de gjorde. Lidman 

                                                           
1 Holm, Birgitta, Sara Lidman - i liv och text, Bonnier, Stockholm, 1998, s. 22-24 
2 Ibid, s. 24 
3 Ibid, s. 27 
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förstod vems perspektiv som hade tolkningsföreträdet, hur veterinärhustruns blick skapade en 

slags kolonial hierarki där hon såg ned på dem hon besökte.4  

Holm skriver att Sara Lidman i maj 1960 bestämde att hon skulle åka till Sydafrika för 

att bland annat lära sig zulu. Sydafrikafrågan med kritiken apartheid var aktuellt under denna 

tid, och Lidman hade redan tidigare varit aktiv i frågan.5 Lidman hade inga uttalade mål med 

resan, men snart menar Holm att intrycken och erfarenheterna kopplades till det koloniala 

perspektiv hon upplevt redan under sin uppväxt.6  

Efter resan skrev Lidman en bok om upplevelserna, Jag och min son (1961). Snart var 

hon dock på väg tillbaka till Afrika igen, denna gång till Kenya.7 Lidman stannar i Kenya i ett 

och ett halvt år, hon lär känna landet och läser bland annat Frantz Fanons Jordens fördömda 

och tar starkt intryck.8 Hon skriver sedermera boken Fem diamanter (1964) där hon beskriver 

”den senkoloniala och nykoloniala verkligheten i Afrika”.9  

Sara Lidman flyttar därefter hem till Sverige men fortsätter att kämpa mot förtryck. 

Under 1970-talet blir hon en av de mest aktiva och välkända Vietnamaktivisterna i Sverige. 

Hon debatterar, agiterar och administrerar och blir av oerhörd betydelse för FNL-rörelsen.10  

Holm skriver att tanken på att skriva ett epos om människorna i Västerbotten växte fram 

hos Sara Lidman under Vietnamtiden. Hon bestämmer sig snart för att skriva om sin farmor 

och farfars liv och den socken där de levde och verkade.11 

I böckerna skildrar Lidman hur skogsbolagen ”med diverse lurendrejerier” köper upp 

böndernas skogar. Skogen ses som värdefull råvara och en karaktär menar att Norrland är 

Sveriges Indien. Jämförelsen görs med hur rika länder exploaterar tredje världen och ger 

marginellt tillbaka i form av u-hjälp, på samma vis stjäl Sverige från Norrland och ger 

marginellt tillbaka i form av bidrag.12 Böckerna är modellerade på verkliga händelser. 

Huvudperson i eposet är Didrik Mårtensson, en karaktär baserad på Lidmans farfar Erik. Det 

                                                           
4 Ibid, s. 59 
5 Ibid, s. 213 
6 Ibid, s. 218-219 
7 Ibid, s. 249 
8 Ibid, s. 258 
9 Ibid, s. 268 
10 Ibid, s. 271 
11 Ibid, s. 342-343 
12 Ibid, s. 372-374 
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är han som kämpar för att järnvägen ska dras genom bygden, och det är honom skogsbolagen 

söker som kompanjon för att övertala ortsbefolkningen att sälja sina marker till underpris.13 

I Kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom (2008) skriver Annelie Bränström 

Öhman om kärleksmotivet i Jernbaneeposet. Hon menar att man mycket väl kan läsa 

romansviten som en folkhistorisk skildring av det moderna Sverige. Författaren hävdar att 

omvandlingen av Sverige från fattigland till välfärdssamhälle är berättelsens kärna. Det som 

skiljer den från annan historieskrivning är dock att den är skriven ur de periferas perspektiv. 

För det moderna Sverige är ”den lilla västerbottniska inlandsbyn” och glesbygden i stort en 

meningslös, onyttig plats som endast kostar staten pengar, utan att bidra med någonting. Det 

Sara Lidman gör, menar Bränström Öhman, är att ge dessa människor i utkanten av det 

moderna samhället en ”röst, gestalt och därmed även en förkroppsligad känslohistoria”.14  

Hilma Olsson har i en kandidatuppsats från hösten 2013 analyserat det postkoloniala 

temat i Din tjänare hör. Då framförallt ur ett språkligt perspektiv, där hon sett till 

ortsbefolkningen i romanens språkanvändning och kopplat det till postkoloniala teorier.15  

Olsson menar likt Bränström Öhman att Sara Lidman i sitt Jernbaneepos vill ge röst åt 

de perifera. Hon menar att Lidman genom sitt språk överbryggar ” avståndet mellan centrum 

och periferi och tillgodogör sig ett verktyg för att ifrågasätta koloniala värden”.16 

Vidare hävdar författaren att de koloniserades användning av både västerbottniska och 

rikssvenska kan ses som en typ antikolonial strategi. Genom att härma kolonisatörerna 

ifrågasätts dessas maktposition och perspektiv.17 

 

 

  

                                                           
13 Ibid, s. 378 
14 Bränström Öhman, Annelie, "kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom": Sara Lidman och den 
kärleksfulla blicken, Pang, Säter, 2008, s. 20-21 
15 Olsson, Hilma, Det postkoloniala temat i Sara Lidmans roman Din tjänare hör, Kandidatuppsats, 
Linnéuniversitet, Växjö, 2014 
16 Ibid, s. 3 
17 Ibid, s. 26-27 
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3. Postkolonialistisk teori  
Paul Tenngart ger i Litteraturteori (2010) en introduktion till postkolonialistisk teori. Han 

skriver bland annat om hur den europeiska kolonialismen fick till konsekvens att på många 

olika platser runt i världen ses det västerländska som norm och det icke-västerländska som en 

avvikelse. Strikta hierarkier har bildats på moraliska, civilisatoriska och kulturella plan. Det är 

detta som den postkolonialistiska teorin belyser och analyserar.18  

Marie Fourcade hävdar i kapitlet ”Britterna i Indien (1858-1947) eller det cyniskt 

rättfärdiga styret” i boken Kolonialismens svarta bok (2005) att kolonialism handlar om 

”industriellt avancerade samhällens utbredning på bekostnad av tekniskt efterblivna 

jordbruksområden”. Fourcade menar att kolonisatörerna såg sin civilisation som den enda, de 

mätte nämligen civilisationsgraden efter den tekniska utvecklingen, och då var deras egen den 

främsta. Därför menar Fourcade att kolonialismen var ett steg i kampen mellan teknologiska, 

industriella samhället och andra typer av civilsationer som var främst agrikulturella.19  

Ania Loomba skriver med Kolonialism/postkolonialism (2006) en introduktion i ämnet 

postkolonialistiskism. Loomba menar att kolonialism i olika sammanhang ibland definieras på 

olika sätt. Men ett sätt att definiera det är ”erövringen av och kontrollen av andra människors 

land och tillgångar”. Utifrån den definitionen inskränker sig inte kolonialismen till senaste 

femhundra årens europeiska intressen i Afrika, Asien och Amerika, utan går att finna 

varianter av under hela mänsklighetens historia.20  

Den europeiska kolonialismen, skriver Loomba, ska inte ses som en strävan efter 

erövring i likhet med historiska fenomen som exempelvis romarriket. Istället menar hon att 

denna typ av kolonialism handlade om att omstrukturera koloniernas ekonomiska system så 

att de understödde den ekonomiska, kapitalistiska utvecklingen i Europa. På så vis bör den 

europeiska kolonialismen ses som en ”integrerad del av kapitalismens utveckling”.21  

Loomba hävdar att trots att de olika europeiska staterna drev vitt skilda koloniala 

projekt så alstrade de alla relativt likartade fördomar och stereotyper av de främmande folken. 

Det kunde gälla folk från andra sidan världen, Afrika eller Asien, eller folk som befanns sig 

                                                           
18 Tenngart, Paul, Litteraturteori, 2. uppdaterade uppl., Gleerup, Malmö, 2010, s. 132 
19 Beaufils, Thomas & Ferro, Marc, Kolonialismens svarta bok: 1500-2000: från utrotning till självrannsakan, 
Leopard, Stockholm, 2005, s. 345 
20 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, Tankekraft, Stockholm, 
2006, s. 24 
21 Ibid, s. 40 
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väldigt nära, exempelvis Irländare. Loomba skriver att ”lathet, aggression, våldsamhet, 

girighet, promiskuitet, brutalitet, primitivism, oskuld och irrationalitet var karaktärsdrag som 

engelska, franska, holländska, spanska och portugisiska kolonister på ett snarlikt (men ofta 

motsägelsefullt och inkonsekvent) sätt tillskrev turkar, afrikaner, infödda amerikaner, judar, 

indier, irländare och andra”. Flera av dessa attribut tillskrevs också ofta arbetarklassen och 

kvinnorna i det egna landet.22  

Loomba fastslår att en av de största motsägelserna med kolonialismen är dess vilja att å 

ena sidan civilisera de främmande folken och deras samhällen och kulturer, samtidigt som 

man vill låsa fast dem i sitt främlingskap och barbari, eftersom detta både rättfärdigar och 

underlättar den ekonomiska exploateringen.23 

Avtar Brah skriver i artikeln Att inrama Europa på nytt: genuskonstruerade rasismer, 

etniciteter och nationalismer i dagens Västeuropa (1993) om hur rasism inte alltid måste 

innebära att biologiska särdrag framhävs. Brah menar att ras kan betecknas av flera markörer, 

såsom exempelvis färg, fysionomi och kultur. Kulturella skillnader kan vara en lika kraftfull 

markör som något annat och beteckna en föreställd ras med medfödda, oöverkomliga gränser 

till andra grupper.24 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22 Ibid, s. 119 
23 Ibid, s. 175 
24 Brah, Avtar, 'Att inrama Europa på nytt: genuskonstruerade rasismer, etnicitet och nationalismer i dagens 
Västeuropa', Postkoloniala texter , Catharina Landström (red.), Federativ, Stockholm, 2001, s. 176-178 
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4. Analys 
I analysen har jag valt att göra en uppdelning och sätta ett antal underrubriker som bygger på 

olika delar av den postkolonialistiska teorin. Specifika koloniala fenomen som jag har hittat 

bäring för i romanerna lyfts här upp och kopplas till teorierna. 

4.1 Vite mannens börda  
Under de femhundra år som den moderna kolonialiseringen fått råda menar Paul Tenngart att 

den västerländska kulturen och moralen setts som högst i hierarkin och de ”primitiva” 

kulturerna längst ned. Kolonialiseringen har rättfärdigats genom tanken att kolonisatörerna 

har civiliserat de koloniserade och därigenom gjort dem en tjänst.25  

 Stefan Jonsson skriver i De andra (1993) om västerländsk kulturimperialism med 

kopplingar till postkolonialistiska teorier och koloniala strategier. Han menar att uttrycket 

”den vite mannens börda” bygger på idén om en ständig och enkelriktad utveckling. 

Kolonialmakterna såg sig själva som mänsklighetens företrädare och som de som kommit 

längst i utvecklingen, de mest civiliserade; de såg sig själva som världens subjekt. I och med 

detta beskrevs alla andra folk utifrån och sattes i relation till den västeuropeiska 

historieskrivningen, och västmakterna hävdade ett ansvar att hjälpa resterande världen att nå 

upp till deras nivå.26  

Även Valentin-Yves Mudimbe berör i kapitlet ”Diskurs om makt och kunskap om de 

Andra” i boken Globaliseringens kulturer (1999) detta fenomen. Mudimbe gör gällande att 

civiliseringstankar om den afrikanska kontinenten byggde på forskningsresandes rapporter 

under 1800-talet som beskrev den afrikanska kontinenten som bärande en ”barbarisk prakt” 

och som var bebodd av ”djuriska vildar”. Vildarna skulle civiliseras och konverteras till 

kristendomen. Den koloniala processen blev ur detta perspektiv inte ett övertagande och 

förstörande av ett redan existerande samhälle, snarare skapandet och uppfinnandet av ett 

nytt.27  

Lars Magnusson skriver i Teorier om imperialism och globalisering (2002) att det i 

Storbritannien under 1860-talet uppstod ett ”imperialistiskt medvetande” där den överlägsna 

                                                           
25 Tenngart, 2010, s. 134  
26 Jonsson, Stefan, De andra: amerikanska kulturkrig och europeisk rasism, Norstedt, Stockholm, 1993, s. 33-34 
27 Mudimbe, V.Y., 'Diskurs om makt och kunskap om de andra: marginalitet och koloniseringens struktur', 
Globaliseringens kulturer , Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (red.), Nya Doxa, Nora, 
1999, s. 145-146 
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anglosaxiska rasen skulle civilisera världen. Men denna nya imperialistiska våg härstammade 

inte bara från brittisk kolonialism, flera europeiska länder började samtidigt bygga imperier 

och konkurrerade med varandra. Detta imperiebyggande innebar att rasistiska idéer snabbt 

växte fram och rättfärdigade kolonialiseringen såsom en civilisatorisk uppgift, ”den vite 

mannens börda”.28  

I Din tjänare hör flyttar Didriks föräldrar Mårten och Lena in i eget hus. Men överheten 

tillåter inte att människorna på landsbygden flyttar hur som helst, utan detta måste godkännas 

av deras representanter. ”Kronjägare och länsman kommo en dag och togo Mårtens och Lenas 

bosättning i betraktande. Och de funno allt ganska hoppingivande”.29 Den maktutövning som 

det innebär kan kopplas till idén om de mindre civiliserade inte kan ta tillvara på sig själva. 

”Den föregående åbon hade ju stupat, men Mårten och Lena sågo så kraftiga och redliga ut. 

De ordnade med ansökan om lantmäteribesiktning”.30 

I Vredens barn diskuterar Länsman och Kronjägaren hur det stjäls timmer i socknen och 

andra olagligheter som förekommer. Länsman menar att han inte vill vara för hård, men 

förstår att lokalbefolkningen måste civiliseras. Som Tenngart skriver så ser Länsman det som 

att man gör människorna en tjänst när man behandlar dem hårt: ”Ja jag vet att jag är för snäll. 

Min gemål säger att det aldrig blir folk av dem här uppe. Om du inte börjar gå mer efter 

bokstaven än efter hjärtat, Holmgren”.31 Kronjägaren har en hårdare ingång: ”Men när vanligt 

groft folk börja jävlas med Överheten då är det dags att låta dem känna att Överheten icke bär 

sitt svärd förgäves.”32 De visar båda på en klar förståelse av att det finns en hierarki och att de 

befinner sig på toppen, medan ortsbefolkningen är på den andra sidan. Det är inte olika 

förhållandet mellan en förälder och ett barn, där föräldern är den bättre vetande och måste 

uppfostra barnet som inte förstår. Ett synsätt som teoretikern Ashis Nandy redogör för längre 

fram. 

4.2 Det ekonomiska systemet och samhället omstruktureras  
Som ett led i denna civiliseringsprocess omstrukturerades många gånger de koloniserade 

samhällena och deras ekonomiska system.  

                                                           
28 Magnusson, Lars, Teorier om imperialism och globalisering, [3., rev. uppl.], Prisma, Stockholm, 2002, s. 24-
25 
29 Lidman, Sara, Din tjänare hör, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 1980, s. 151 
30 Ibid, s. 151 
31 Lidman, Sara, Vredens barn, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 1981, s. 18 
32 Ibid, s. 18 
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Mudimbe menar att ”kolonialiseringens struktur” inbegriper ”dominansen av det fysiska 

rummet, reformationen av infödingarnas medvetanden och ett införlivande av lokal 

ekonomisk historia med det västerländska perspektivet”.33 Därför innebar kolonialiseringen 

att det koloniserade samhällets grundvalar upplöstes. Istället blev den koloniserande kulturen, 

som utgick från västerländska perspektiv, den huvudsakliga.34  

Stefan Jonsson skriver att kolonialmakterna utvecklade det koloniala systemet allt mer 

efter hand. Genom att inte se till individer utan föra ihop människor i avgränsade grupper 

kunde man optimera den koloniala processen. Byråkrater ritade gränser på kartorna, 

kategoriserade människorna och dessa människor blev tvungna att finna sig i och anpassa sig 

till den roll som de givits av kolonisatörerna. Även om man avsåg att någorlunda avbilda 

verkligheten så menar Jonsson att man snarare skapade en ny.35  

Ania Loomba menar att den moderna kolonialismen byggde på utvecklingen av 

kapitalismen i Västeuropa. Istället för att kolonierna bara skulle betala tribut till 

kolonialmakterna så omformades koloniernas ekonomier och samhällen och sattes i en 

beroendeställning till kolonisatörerna.36  

I Lidmans romaner finns några exempel på hur makthavarna och statens representanter i 

Lillvattnet och kringliggande bygd visar tecken på att vilja omstrukturera socknen. Inför det 

laga skiftet kommer en lantmätare till Lillvattnet och börjar utan invånarnas medgivande att 

rita om ägorna i bygden: 
 
Lantmätare kom och menade att om det skulle bli någon ordning på rågångarna så borde Spadar-
Abdon avstå från ett stycke som han röjt. Det han skulle få istället var större. Ingen kunde rimligen 
påstå att han förlorade på gränsdragningen.37   
 

Trots det fördelaktiga bytet blev det så att Abdon ”vägrade sätta sitt bomärke under 

skriftesprotokollet och tog för givet att hans nej skulle göra papperet ogiltigt.”38 Men trots 

hans vägran finns där inget att göra, Abdon har bara att lyda. Det laga skiftet var något som 

genomfördes för att underlätta den statliga översikten och taxeringen, det går därför att göra 

kopplingen till en behandling av kolonierna där man sökte att öka sin vinstmarginal. 

                                                           
33 Mudimbe, 1999, s. 129-130 
34 Ibid, s. 131-132 
35 Jonsson, 1993, s. 36-37 
36 Loomba, 2006, s. 26 
37 Lidman, 1980, s. 13 
38 Ibid, s. 14 



  14 
 
 

 

Som nämndes tidigare byggde Didriks föräldrar ett nytt hus när de gifte sig. Överheten 

kontrollerade att de skulle klara sig, och lantmätare var där och tillmätte mark åt den nya 

tomten: 
 
Marker utan annat värde än som mulbete sommartid lades också till kronobygget västerut. Den 
biten kom att innefatta Nickes stuga och fähus. Och överheten försäkrade att Nicke aldrig haft 
rättigheter där.39  
 

Anledningen att Nicke inte har några rättigheter är därför att:  
 

Nicke tillhörde de där stackarna som uppehöllo sig en liten tid på varje ställe. Han ansökte aldrig 
om några åborättigheter. ”Och sökte han skulle han få avslag. Det finns ingen som kan gå i god för 
honom.”40  
 

Nicke är således nomad, han flyttar mellan olika platser. Detta är ett sätt att leva som inte 

passar in i den nya, moderna samhällsstrukturen. Det finns inte plats för Nickes sätt att leva i 

systemet och han blir således sedd som mer eller mindre hemlös. Angående de hus han ibland 

använder som bostad säger lantmätaren till Didriks far: ”Så de där rucklena kan du betrakta 

som dina. Dem ligga på din mark”.41  

I Vredens barn finns en passage där motivet med Nicke som stående utanför det nya 

samhället återkommer. Nicke står inför rätta för att olovligen ha jagat älg:  
 
Det saknades födelsedatum i hans papper sade Åklagaren och Jägmästaren Björnram, kunde han, 
Niklas Hannasson, uppgiva dag och månad. Naa, sa Nicke, he var in med nån ackuschörsk’; men 
mamma brukade alltid säga att du Nicke du föddes en vår när vinfåglarna spelade som tokiga.42  
 

Nicke har ingen specifik boplats och inget födelsedatum. Detta passar inte överheten som vill 

passa in Nicke i systemet, han ska assimileras in i deras kultur och samhälle.  

4.3 Exploatering och orättvis handel med påföljande beroende 
Omstruktureringen av kolonierna handlade ofta om att gynna exploateringen av 

naturresurserna och låsa fast dem i en beroendeställning till kolonisatörerna. Loomba skriver 

att köp- och handelsmän utvecklade handeln mellan kolonier och metropol och skapade en 

obalans som innebar att vinsterna som genererades av varuutbytet alltid hamnade hos 

                                                           
39 Ibid, s. 152 
40 Ibid, s. 152 
41 Ibid, s. 152 
42 Lidman, 1981, s. 105 
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kolonisatörerna. Det var dessa köp- och handelsmän som kolonialismen i mångt och mycket 

byggde på.43  

 Lars Magnusson skriver om den engelske politikern och ekonomen John Atkinson 

Hobson som menade att den ekonomiska exploateringen av kolonierna sattes i första rummet 

och våld blev ett allt mer naturligt sätt att åstadkomma samma exploatering.44  

Hobson menade att nationen inte tjänade på kolonialismen. Istället var det vissa grupper 

i samhället som gjorde stora vinster. Hobson hävdade att en demokratisk stat aldrig hade 

något att vinna på imperialism, vinsten fanns hos de privata, kapitalistiska särintressena.45 Det 

var de ekonomiska särintressena, menade Hobson, som var de som drev på kolonialiseringen 

och imperiebyggandet, de vetenskapliga rasteorierna och moraliska civilisationsargumenten 

var senare påbyggnader för att rättfärdiga systemet.46  

Holm skriver i sin biografi om hur Sara Lidmans egen släkt legat till grund till 

romansviten, och många av de händelser som beskrivs har verkligen skett. I romanerna kan 

man också finna händelseförlopp som svarar mot bilden av en utifrån kommande överhet som 

exploaterar bygden. Att Länsman stödjer Didriks kamp för jernbanan förklarar han i Din 

tjänare hör:  
 
Det märkliga med din upptäckt – Jernbanan – är att den är förutsättningen för att den andra 
rikedomen skall åtkommas. Utan jernbanan ruttnar den, till ingen nytta. Du har naturligtvis redan 
förstått vad saken gäller – det är skogen. Sparrarna och träkolen som kunna utvinnas därur.47  
 

Det är skogen som finansmännen och entreprenörerna vill åt. Överensstämmande med 

Loombas resonemang så finns det också en central finansman, konsul Lidstedt, som är den 

som ligger bakom planeringen av skogsexploateringen. Didrik träffar vid ett tillfälle på en 

kvinna på skjutshållet som ger exempel på Lidstedts roll i samhället: ”[V]arför kan inte ett 

byalag så här få köpa direkt av kronan en avverkningsrätt? Utan att det ska behöva gå genom 

Lidstedt! Som redan är så rik!”.48  

Didrik får så småningom själv träffa Lidstedt, och denne berättar som sina planer för 

skogarna: ”Den passar inte för skövling, har jag sagt. Men det är utmärkta trakter att gallra 

                                                           
43 Loomba, 2006, s. 25-26 
44 Magnusson, 2002, s. 36 
45 Ibid, s. 37-38 
46 Ibid, s. 39-40 
47 Lidman, 1980, s. 214 
48 Lidman, 1981, s. 86 
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ur.”49 För att få Didrik med på sin sida berömmer han virket och höjer dess värde till skyarna: 

”Det kommer att rädda oss! Här är landsändans räddning! Och – jag hade så när sagt – 

Konungarikets!”50  

 Efter sina hyllningar till skogen blir Lidstedt praktisk och visar då prov på just den 

typen av planer om affärsverksamhet som riskerar att skuldsätta lokalbefolkningen och som 

han själv i princip inte kan gå förlorande ur:  
 

Jag ger er, eller rättare sagt er handelsbod, havre i förskott. Ni ger bönderna, eller rättare sagt 
hästägarna, likaledes havre i förskott. Under vintern kan en häst per två karlar från ett tiotal gårdar 
slå sig ihop om en timmertrakt, hugga och köra ned timret till en flottled. Om våren får karlarna 
betalt för sitt arbete. Ni får betalt av karlarna för havren – och så kan ni betala mig – eller rättare 
sagt firman Lidstedt. På det sättet vinna vi alla.51  

 
Lidstedts verksamhet blir på så vis central, medan lokalbefolkningen säljer det värdefulla 

råmaterialet så hamnar de stora vinsterna i Lidstedts ficka. 

4.4 Söndra och härska 
Loomba skriver om hur kolonisatörernas dominans ofta upprätthölls med brutalitet, men man 

lyckades inte sällan med att även få folket i kolonierna att godkänna och till och med hjälpa 

till i omstruktureringen av samhället och förtrycket mot dem själva. Loomba menar att de 

koloniserande regimerna kunde söka godkännande från vissa folkgrupper medan de stängde 

ute andra, och på så viss söndra eventuellt motstånd. Vidare kunde den dominerande 

ideologin förändra de underkuvades traditioner och idéer till att stämma överens med sina 

egna, istället för att endast härska genom brutal maktutövning.52  

Frantz Fanon skriver i Svart hud, vita masker (1997) om kolonialism ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv. Fanon skriver om något som han kallar för ”den rasmässiga 

skuldfördelnigen”. Det är en kolonial strategi där man söndrar olika folkgrupper, de kopplas 

till olika stereotyper och ges olika värde i samhället. Därigenom får man dem att konkurrera 

med varandra och således inte ifrågasätta och lägga skulden hos kolonisatörerna.53  

I romanerna finns några ställen där de tänkta kolonisatörerna använder sådan söndrande 

strategi. Vid ett par tillfällen nämns den verkliga kolonisationen som pågick ute i världen 

under denna tidsperiod. Didrik läser i tidningen:  
                                                           
49 Ibid, s. 123 
50 Ibid, s. 123 
51 Ibid, s. 124 
52 Loomba, 2006, s. 48 
53 Fanon, Frantz, Svart hud, vita masker, Daidalos, Göteborg, 1997, s. 102 
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Om de uppstudsiga infödingarna i Tonkin som voro så farliga att de sköto tillbaka när Frankrike 
sköt på dem i kristnande syfte. Världen var full av hedningar. Och hur stolt man än var över att 
aldrig omtalas som turk, jude eller annamit, kände man som Lillvattensbo att det inte skulle 
behövas mycket förrän man räknades ihop med dem där som det var lovligt att sticka ned, skjuta 
eller åtminstone sätta i fängelse.54  
 

Genom att Didrik och de andra ur lokalbefolkningen får höra om verkliga ”vildar” så kan de 

se sig själva som mer civiliserade, de blir en gynnad grupp som står närmare metropolen och 

kolonisatörerna, även om det samtidigt finns en risk för att räknas till denna grupp och därför 

ett incitament att godta de civiliserande åtgärder som föreslås. Dessutom bör man tillägga att 

det faktum att Lidman gör dessa tydliga kopplingar till den verkliga kolonialiseringen styrker 

en läsning av berättelsen som en slags kolonialisering i Sverige. 

Senare berättar Lidstedt för Didrik om varor från Kina och Cuba, där de växer ”som 

ogräs” men inte är till någon nytta:  
 
Vad äta då människorna i dessa fjärran länder? Frågade Didrik. Åh de äro knappt människor. De 
klänga i träden, skaka ned kokosnötter och dadlar, steka sig gräshoppor, fånga råbockar och annat 
vilt. De ha knappt någon uppfattning om jordbruk i vår bemärkelse.55   
 

Lidstedt använder indirekt en ”söndra och härska”-strategi, genom att urskilja Didrik och de 

boende i Lillvattnet från de utomeuropeiska folken så gör han dem till del i sin egen exklusiva 

grupp. De känner då en samhörighet till Lidstedt i att de ser ner på vildarna på andra sidan 

jorden, och kan därigenom fås att anstränga sig för att närma sig vad de upplever vara det 

moderna Sverige. Mer direkt är Lidstedt något tidigare när han urskiljer Didrik personligen 

efter att ha hört talas om hans passion för jernbanan. ”Naturligtvis blir man glad när man hör 

att det finns ädla tankar och stolta planer i trakter där man annars väntar sig små vyer, ängslan 

och egennytta.”56  

Även Länsman använder sig av denna strategi, han urskiljer Didrik från resten av 

lokalbefolkningen för att få honom på sin sida.  
 
Och jag gillar ju att prata med dig. Vet du det? Jävligt mycket gillar jag det. Tror du det är något 
nöje att prata med en som klockarn? Eller med Valberg? Dem är ju så ledsamma att. Riktiga 
bondtölpar bägge tvåen. Men du Didrik. Det är lite stil över dig.57  
 

                                                           
54 Lidman, 1981, s. 8 
55 Ibid, s. 125 
56 Ibid, s. 121 
57 Ibid, s. 69 
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Här skapas en konkurrenssituation mellan Didrik och klockarn och Valberg, där Länsman får 

Didrik att vilja vara förmer än dem och därmed bli mer lättövertalad för Länsman. 

4.5 Kolonisatörernas nedsättande syn på lokalbefolkningen 
Loomba skriver att kolonisatörens syn på de icke-västerländska folken ofta är den att de är 

”mystiska, vidskepliga, ociviliserade och efterblivna”.58 Författarna på 1800- och 1900-talet 

såg de koloniala övertagande som en ”vetenskapens och förnuftets triumf över vidskepelsens 

krafter”. Detta var en uppfattning som sedermera även de koloniserade folken övertog.59 

Loomba hävdar att under kolonialisering så hängde den ekonomiska exploateringen och hur 

de koloniserade representerades tätt samman. Det var en central del av 

kolonialiseringsprocessen att etablera en idé om rasmässiga, kulturella och sociala skillnader 

mellan de europeiska kolonisatörerna och de koloniserade folken. Informationssamling och 

”klassificering” av dessa folk var delar av kolonialmaktens strategier för kontroll. Stereotyper 

skapades och cementerades, såsom ”den milde hindun” och ”den stridslystne zulun”, detta för 

att skapa fasta olikheter och kategorier som understödde de koloniala syftena.60  

Edward Saids bok Orientalism (1993) handlar om hur de koloniala makternas förtryck 

inte endast upprätthölls med militära och ekonomiska medel utan inte minst med kulturella 

maktmedel. Hur kulturen kunde stödja makthierarkierna och rättfärdigade kolonialismen. 

Saids undersökning av orientalismens funktioner visar på att genom att upprätta en dikotomi 

mellan orienten och occidenten, västerlandet, vidmakthölls och utvidgades makten över 

kolonierna.  

Said menar att orientalerna framställdes som motsatsen till västerlänningarna. 

Orientalerna var lättlurade, lata, initiativlösa, brutala, ociviliserade och hade rent av mindre 

utvecklade hjärnor vilket innebar att de inte kunde förstå sådant som västerlänningarna 

förstod. Västeuropéerna var tvärtemot klara till sinnet, ädla och initiativrika. Denna bild 

upprätthölls av kolonisatörerna som också själva var helt övertygade om dess sanningshalt.61 

Upplevelsen av motsatsställningen mellan orienten och occidenten, mellan det civiliserade 

Västeuropa och ”de andra” var, enligt Said, en hörnsten i europeisk självförståelse.62 

                                                           
58 Loomba, 2006, s. 30  
59 Ibid, s. 40 
60 Ibid, s. 107 
61 Said, Edward W., Orientalism, Ordfront, Stockholm, 1993, s. 111 
62 Ibid, s. 130-131 
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Även Mudimbe påtalar denna motsatsställning mellan kolonisatör och koloniserad. Med 

kolonialiseringens struktur följer en räcka mosättningar mellan kolonisatörerna och de 

koloniserade: ”traditionellt kontra modernt; muntligt kontra skrivet och tryckt; samhällen 

byggda på jordbruk och sedvana kontra stads- och industriell civilisation”.63  

Denna nedsättande syn går att återfinna i Lidmans romaner, i makthavarna och deras 

representanters tankar om och behandling av lokalbefolkningen. Vid vissa tillfällen markerar 

de direkt sin överhet gentemot befolkningen som de anser vara underutvecklad och kan på så 

vis fastställa idén om skillnaderna mellan dem själva och lokalbefolkningen. Ett exempel är 

när Lantmätaren ska stycka upp Abdons mark och ”lät sin spatserkäpp skriva en båge i luften. 

Och han fortsatte med onera och impediment och skälig kompensation och sunt förnuft och 

grannarna nickade som om de visste vad onera och impediment betydde”.64 Genom att 

använda ett avancerat språk som han vet att inte åhörarna förstår kan han försätta dem i en 

position underordnad honom själv. 

Flera gånger i romanerna är det Länsman Holmgren som får representera överheten och 

hur denna vill särskilja sig från lokalbefolkningen. I relationen mellan Didrik och Länsman 

kan man många gånger tolka det som att Länsman är den koloniserande överheten medan 

Didrik representerar de koloniserade, om än den senare med en ambition att bli upptagen till 

kolonisatörerna.  

Didrik blir vid ett tillfälle bjuden på middag hos länsman:  
 
Det finns bara en regel – om du någon gång skulle bli bjuden att spisa hos herrskap. Mig gör det 
ingenting hur folk äter, jag går efter annat. Men som sagt: bara du inte stoppar kniven i mun. (…) 
En annan sak som är jävligt noga hos herrarna: man slickar inte fingrarna.65  
 

Länsman uppfostrar Didrik och påvisar de sociala och kulturella skillnader som finns mellan 

grupperna. Å ena sidan för att lära Didrik så att han kan föra sig, men Länsman vill å andra 

sidan också göra skillnad på sig och Didrik och allt det Didrik kommer från. Som när han 

under samma måltid förklarar varför inte bönder ska stå efter att ha bordssilver:  
 
Den där bonden skulle ha hållit sig till slidkniven och träskeden. Helt enkelt därför att det är 
skillnad på folk och fä. Skator taga bordsbestick där dem komma åt det. Kan man därför säga att 
dem behöva det? Någon få ha begåvning. För att inte säga snille. Dem behövas som styrande. 
Storhopen kan leva som mullsorkar och är nöjda med det.66  

                                                           
63 Mudiimbe, 1999, s. 131-132 
64 Lidman, 1980, s. 13 
65 Ibid, s. 207 
66 Ibid, s. 207 
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Länsman ger prov på att ha en syn på olika sociala grupper som fundamentalt åtskilda, 

motsatsställningen är en del i hans egen självförståelse och hur han ser på världen. Angående 

skolan i byn säger han ”Vad fan det ska tjäna till att lära fattigt folk läsa? Och naturlära till 

råga på allt! Som om dem inte skulle kunna hantera dynggrepp och skovel bokstäverna 

förutan?!”67  

När Didrik skjutsar Kronjägaren och Länsman så markerar den senare sin och 

Kronjägarens överhet gentemot Didrik: ”Jaa vägen är inte den bästa här oppåt marka. Och 

Didrik blev ansvarig för oländigheten, folkbristen, allt det vilda som förvärrades norrut.”68 

När Didrik försöker få det till att det behövs mer plogning svarar Länsman: ”Det förutsätter 

att folk betalar sina kommunalutskylder, sa Länsman. Och han hade sig i mjugg som om han 

vore en av två ämbetsmän från det verkeliga Schwärje”.69 Här iscensätts återigen den 

motsatsställningen mellan den civiliserade och den underutvecklade. 

 När Kronjägaren och Länsman är hemma hos Didriks familj får Länsman också 

möjlighet att påvisa att de härrör från olika samhällsgrupper och fastslå sin egen plats högst i 

hierarkin. Han ”rörde sig också fritt i stugan men med den lätta husrannsakan i blicken som 

skilde honom från vanligt groft folk.”70 Och när Länsman kommer in i Didriks rum där han 

får syn på bläck och papper som han lånat Didrik: ”Jag hoppas att du hållit bläcket 

tempererat! I den lilla frasen låg förakt för kammaren, som inte hade egen eldstad, och för 

Didrik som frivilligt ägnade en eftermiddag åt att ruva över länsmans bläckhorn?”.71  

 Vid ett annat tillfälle är Länsman sur på Didrik för att denna skojat med fina ord som 

han lärt sig i en bok han lånat av Länsman. När Didrik ska försvara sig säger han Holmgren 

till Länsman och denne passar på att understryka sin auktoritet och överhet:  
 

Om kronolänsman hör på, heter det. Det är obildat att säga namnet utan titel! Om man inte lagt 
bort titlarna med varann. Det är ett oskick som du bör sluta med om du vill komma någonstans. 
Konsul Lidstedt, heter det. Inte Lidstedt. Häradshövding Ekstam. Om dessa herrar kalla varandra 
Lidstedt och Ekstam så är det för att dem ha druckit brorskål med varandra. Jag vet inget säkrare 
tecken på obildning än folk som säger efternamnet och ni – utan titel.72  

 

                                                           
67 Ibid, s. 208 
68 Lidman, 1981, s. 19 
69 Ibid, s. 19 
70 Ibid, s. 27 
71 Ibid, s. 28 
72 Ibid, s. 87 
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Länsman använder denna uppläxning om att det är skillnad på folk och folk för att få tyst på 

Didrik och vinna argumentationen, och visa prov på vikten av att respekten upprätthålls mot 

de som befinner sig över andra i hierarkin.  

 Ett sista exempel på hur de tänkta kolonisatörerna strategiskt markerar mot 

lokalbefolkningen är när Kronan skickar en vägmästare för att förbättra vägen från Månliden 

till Lappträskvattnet. ”Denne var förnärmad över uppdraget att staka väg genom dessa 

träskmarker. De löjliga fyra månader som det är snöfritt! Folk kan väl hålla sig hemma då! 

Slöseri med allmänna medel att bygga vägar för hjulfordon i sånt här myrland!”73  

Vid andra tillfällen handlar det inte om att strategiskt markera gentemot 

lokalbefolkningen, utan snarare om att vissa karaktärer ger uttryck för en fundamentalt 

nedsättande syn på dem. Man kan tolka det som att det system som den sociala hierarkin 

bygger på finns implementerad hos människorna, och som Said skriver så är den en del av 

deras självförståelse. När de karaktärer som representerar överheten eller de tänka 

kolonisatörerna talar nedsättande om människorna som de stöter på i bygden så är det idén om 

den sociala och kulturella motsatsställningen som talar. 

I början av Din tjänare hör kommer en kvinna på besök och begär skjuts till Kaxberget 

för att bilda sig en uppfattning huruvida det kan finnas malm där. Hon kommenterar vagnen: 

”Men maken till vagn hade hon då aldrig sett och jag är ju ändå ganska berest.”74 När 

vagnen sedan välter på vägen, kvinnan ramlar ut och parasollet går sönder så ger hon uttryck 

för sina känslor inför platsen och människorna:  
 
Damen larmade länge om det förstörda parasollet. ”Jag har inte lust att fortsätta längre…rena 
ödemarken…obygdens…varken vägar eller vagnar…inte skymten av civilisation…har du en aning 
om vad ett sådant parasoll kostar?”.75 

 
Liknande är de passager där de tänkta kolonisatörerna inte uttrycker sig som i en strategisk 

markering gentemot de koloniserade, utan när de talar med varandra om dem. Här finns 

effekten av att sluta gruppen genom att tala illa om de som inte tillhör den, de befäster de 

motsatsställningar som finns och förankrar sig själva på toppen i hierarkin. Didrik råkar vid 

ett tillfälle höra Länsman diskutera med några tjänstemän om trakten: ”ett’ sånt här bakland… 

                                                           
73 Ibid, s. 176 
74 Lidman, 1980, s. 39 
75 Ibid, s. 39-40 
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hördes länsmans röst”.76 Vid ett annat tillfälle läser Didrik i tidningen som rapporterar om 

händelsen när Didriks syster skrämt iväg en björn som anföll korna hon vaktade:  
 

Vem hade kunnat tro att vi ännu i vårt civiliserade land hava trakter där människor och vilddjur 
kunna gå i sådan närstrid med varandra? Om man någonsin tänkt göra en lustfärd norrut måste 
man hädanefter tänka sig för tvenne resor. Primo: man skulle kunna möta en björn! Sekundo: man 
skulle kunna möta ett fruntimmer! Frågan är: vilket skulle vara farligare i trakter sådana som 
Lillvattnets socken.”77  

 
Slutligen ett exempel på hur Länsman när han talar med Didrik om en piga som ogillat hans 

närmanden återigen ger uttryck för synen på sig själv som väsentligt annorlunda och bättre än 

människorna i Lillvattnet:  
 

[N]u flickan där hos Marklunds. Koögd och dum. Jävligt dum. Hon når inte madam, min gemål, 
till fotknölarna vad gäller begåvning och stil. En sån piga borde känna sig hedrad om man ger 
henne en dask i arslet. Men vad tror du man får för sin snällhet? En blick som om man vore en 
dräng! En sån där märr!78  
 

4.6 De koloniserade lär sig att förakta sig själva 
Ania Loomba menar att kolonialismen utgör en komplex process för ett land. Det går inte 

bara att se det som något som drabbar ett land och ett folk utifrån, det handlar inte om ett 

enkelt förtryck där en aktör är förövare och den andra offer. Istället reproduceras den ofta 

inifrån, och människor skolas in i ett system där kolonialismen understöds både in- och 

utifrån.79  

Frantz Fanon menar att stereotyperna som skapas av kolonisatörerna även internaliseras 

hos de koloniserade, de bär upp och blir låsta vid dessa stereotyper. Den koloniserade, eller 

den svarte mannen som Fanon skriver, hålls på plats av förväntningarna som stereotypen 

ställer på honom, och uppträder med eller mot sin egen vilja enlighet med denna. 

Kolonisatörens blick blir normativ och den svarte mannen ett objekt även för sig själv.80  

Ashis Nandy skriver i kapitlet ”Den intime fienden” i Globaliseringens kulturer (1999) 

om hur kolonialismen i Indien gick från att vara en ekonomisk och politisk process till ett 

psykologiskt och kulturellt fenomen. Nandy skriver att ett avgörande fenomen som uppstår 

vid kulturell kolonialisering är ”identifiering med angriparen”. Detta är ett psykoanalytiskt 

begrepp som innebär att en person i beroendeställning till en annan, oftast ett barn gentemot 
                                                           
76 Lidman, 1981, s. 68 
77 Ibid, s. 184 
78 Ibid, s. 88 
79 Loomba, 2006, s. 31 
80 Fanon, 1997, s. 46-49 
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en vuxen, som ett försvar vid konfrontationen med den andres legitima och ovillkorliga 

dominans antar dennes perspektiv. I koloniala sammanhang menar Nandy att exempelvis 

indierna såg sin räddning i det brittiska imperiet. De antog deras idéer om vikten av det 

moderna och den västerländska civilisationens överlägsenhet.81 

 I romanerna är det Didrik som får representera de koloniserade som övertar 

kolonisatörernas perspektiv och förakt för lokalbefolkningen. När han vid ett tillfälle 

exempelvis hör männen på stämman prata om huruvida man får spotta in eller inte och hur det 

beror på luften så tänker han ”att det Schwärje som skickade nådiga dikningstillstånd till 

ödemarken, det skrattade åt folk som försökte utreda skillnaden på kristen luft och luft som 

inte hade aningen av folktäv i sig”.82 Han börjar se det löjliga och futtiga i sina vänner och 

grannars diskussioner och tankar, och ser överheten i ”Schwärje” som överlägsen. När han 

pratar inför stämman om att dra jernbanan till Lillvattnet och hur det skulle göra dem rikare så 

säger han:  
 

Huru roligt måste det inte vara att vara rik. Fröjden att komma någonstans utan att plåga hästen! 
Fröjden att kunna ägna någon timma om dagen åt själens och vetets odling utan att få höra att man 
fåfängas! Kort sagt fröjden att bliva såsom svenskar och fullständiga människor! 83 

 
De civiliserade svenskarna från storstäderna är de som är normen i Didriks sinne, och det är 

sådana de själva måste bli. Det är således också till stor del han som blir den som förmedlar 

denna syn till de andra i socknen, genom att han visar prov på att ta över kolonisatörernas 

perspektiv hjälper han till att stödja systemet inifrån. 

I en längre passage i Din tjänare hör blir tydligt hur Didrik bländas av tanken på 

”Schwärje” och börjar internalisera överhetens förakt för sig själv och sin härkomst. I kapitlet 

besöker Didrik Länsman och blir direkt hänförd av huset och trädgårdens prakt: ”Det var 

annat än potatislandet och rovorna och kornet hemma i Månliden”.84 När han står där utanför 

och ser på huset så känner han sig ”som en ödemarksbo, ja som en inkräktare, trots att han 

stod en bra bit utanför staketet”.85 

 Han ser sig som en del av lokalbefolkningen, de ociviliserade, men ser samtidigt sig 

själv ur överhetens perspektiv. Väl inne i huset hänförs han av det mesta, bland annat 

                                                           
81 Nandy, Ashis, 'Den intime fienden: kolonialismens psykologi', Globaliseringens kulturer , Catharina Eriksson, 
Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (red.), Nya Doxa, Nora, 1999, s. 185 
82 Lidman, 1980, s. 72 
83 Ibid, s. 188 
84 Ibid, s. 196 
85 Ibid, s. 197 



  24 
 
 

 

tapeterna på väggarna: ”Han aktad sig för att titta alltför glupskt. Det var ödemarksbons 

kännetecken framför andra: gloendet. Ödemarkaren spärrade upp ögonen och gapade och var 

ett litet fattigt barn”.86 När Didrik får höra Länsman utveckla hans egna tankar blir han 

hänförd av att uppmärksammas av denna representant för civilisation och modernitet: ”Att 

höra sina egna tankar bejakade och utvecklade av överhetens högsta ombud i nejden; ibland 

sjöng det till i huvudet på honom; om de bara kunnat höra där hemma hur firad han blev!”.87  

 Passagen avslutas med att Länsmans hustru kommer in i rummet och Didrik tänker:  
 

Länsmans uttryck oppåt marka hade sårat honom. Visserligen låg Lillvattnets socken på kanten till 
Lappmarken, men ändå på hitsidan?! Men åsynen av madam Holmgren kom honom nästan att 
godkänna beteckningen. Allt som var nordväst om detta bygge hår måste kallas oppåt marka?! 88 

 
Besöket hos Länsman gör att Didrik tar till sig idén om motsatsställningen mellan 

kolonisatörerna och de koloniserade, han lär sig att göra skillnad på folk och folk. 

Ett sista exempel visar på hur de som representerar de tänkta kolonisatörerna genom sin 

smått föraktfulla behandling av lokalbefolkningen får dessa att falla in i systemet och 

internalisera en nedsättande syn på sig själva. Didrik är hos handlaren i den lite större orten 

Skjellet och ska där köpa en karaffin som bröllopsgåva: 
 
Karaffen är finare än karaffinen. Fastän det inte låter så, sa kassaförvaltaren och log. Dessa halvt 
omärkliga snubbor ni där oppåt marka som dricka ur näverstrutar och träskopor men åsikter om 
kristall och främmande ord måste ni hava…Det går inte lika bra med en rosig sidensjal? En 
psalmbok? Ett par knäppkängor? sa han och blinkade med ena ögat.89  

 
Didrik blir visad karaffsortimentet:  
 

Är detta hela sortimentet? Jag hade som tänkt mig en viss… en absolut en, sade Didrik. 
Absolutister brukar inte se åt karaffer, sa kassören och blinkade med det andra ögat. Hon är inte 
absolutist… sa Didrik och började hata den här karlen.90   
 

Biträdet är hånfullt och markerar gentemot Didrik vem som är den som står högst i hierarkin, 

Didrik får representera alla de ociviliserade bönder som inte förstår sig på de fina varorna i 

butiken. Didrik visar själv prov på att han tar åt sig och förstår de föraktfulla kommentarerna, 

eftersom han till viss del själv har samma syn på sig och sina egna. 

                                                           
86 Ibid, s. 198 
87 Ibid, s. 200 
88 Ibid, s. 202 
89 Lidman, 1981, s. 95 
90 Ibid, s. 96 
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4.7 Kolonisatören skapar den koloniserade 
Fanon skriver att det är först i mötet med kolonisatören som den koloniserades identitet 

definieras. För att förstå idén om de koloniserade så måste man därför se dem i relation till 

kolonisatören. Utan en kolonisatör är de koloniserade bara människor som lever sitt liv, det är 

först när tanken om något annat dyker upp som hierarkier och motsatsställningar blir 

relevanta. Fattigdom och underutveckling är relativt och existerar endast i relation till någon 

eller några som är rikare och mer utvecklade. Det är när den vita västerlänningen kommer och 

ifrågasätter ursprungsbefolkningens mänsklighet och anlägger stereotypa föreställningar på 

denne som den koloniserade själv blir tvungen att se sig själv som av en annan art än 

kolonisatören, som annorlunda och eventuellt mindre utvecklad. Och när detta händer så sker 

det under inflytandet från kolonisatörens blick, den koloniserade måste förhålla sig till dennes 

föreställningar.91  

Stefan Jonsson är inne på samma linje och skriver om hur kolonisatörerna ritade kartor 

och kategoriserade människor, och således tvingade dessa människor att förhålla sig till det 

nya system de skapat. Kolonisatörerna förändrade de koloniserades verklighet bara genom sin 

syn på dem. Och deras identitet omformulerades i förhållande till kolonisatörerna och det 

koloniala system de skapat.92  

I Lidmans romaner blir detta fenomen tydligt i hur ”Schwärjes” och makthavarnas 

kultur tränger in i Lillvattnet och på så vis skapar ett mindervärdeskomplex hos invånarna. 

Det är när Didrik ser sig själv och sin socken i ljuset av ”Schwärje” som han upplever den 

egna härkomsten som sämre och mindre utvecklad. I Din tjänare hör funderar Didrik över 

detta efter att ha läst tidningen: ”Skillnaden mellan kronobyggare och kreaturslös inhysing, 

som kunde tyckas stor på nära håll, den försvann i ljuset av Schwärje. Där blev allt som rörde 

sig uppefter Månliden ödemarksbor, nödhjelpstagare och lika goda tjuvmjölkare.”93 När han 

ser hembygden i relation till idén om civilisationen så blir han och de egna ingenting värda, 

ociviliserade och underutvecklade. Men utan den jämförelsepunkten som han finner i 

tidningen skulle han inte uppleva det på samma vis. 

Just tidningen, Skjellet-avisen, fyller vid ett senare tillfälle också funktionen att den är 

med och skapar och identitetsbestämmer den koloniserade. När Didrik är hos Strömmen, som 

                                                           
91 Fanon, 1997, s. 98 
92 Jonsson, 1993, s. 36-37 
93 Lidman, 1980, s. 38 
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är läkare i byn och utbildad i Uppsala, så redogör Strömmen för sin uppfattning om Skjellet-

avisen: 
 
Så litet som det finns att läsa för allmogen kunde länets avis vara istället för folkbibliotek. Det 
kunde stå beskrivning på hur man gör en släde. Vad man skall äta mot förstoppning. Medel att 
bekämpa lus och så vidare. Under nödåren var avisen bättre. Då hade den beskrivningar på 
barkbröd och lavsoppa. Då var tidningen läsvärd. 94 
  

Då, menar Strömmen, riktade sig tidningen till människorna i bygden, den låg på deras nivå 

och handlade om sådant som de var insatta i och hade intresse av.  
 
Men nu […] Dessa följetonger om grevar och baroner som jaga för nöjes skull och intaga supé och 
höja sina glas! Dessa rapporter om kungahusets förehavanden. Huru de äta och resa och vila. Huru 
de förlova sig och döpa arvingar. Huru de i nåder må. Jag pissar på konungens mående när jag vet 
hur allmogen har det. Skjellet-avisen är som en säck nerspydda herrskapskläder som delas ut bland 
de fattiga.95  

 
Tidningen fyller den uppgiften att den blir den referenspunkt som skapar den underutvecklade 

och ociviliserade landsbygden. De nerspydda herrskapskläderna ger en uppfattning om vad 

man inte har i Lillvattnet, och det är i ljuset av dem som lokalbefolkningens identitet 

omformuleras. Istället för händiga, hårt arbetande människor som fyller olika adekvata 

funktioner i sitt samhälle blir de till dumma bönder som för det första inte hör till, men inte 

heller förstår, den fina världen i storstäderna. 

Fenomenet att kolonisatören skapar den koloniserade visar sig även i romanerna när det 

koloniala systemet gör sig gällande i lokalbefolkningens liv. När Didrik är i tingshuset för att 

bevittna rättegången mot Nicke får han se:  
 

En bild av Konungen satt längst fram över domarbordet, samma bild som länsman hade i 
Lillvattnet, i sin matsal, men denna var så mycket större. Krona och spira, kedjor kring halsen och 
en oväderskrage hopsydd av en tre fyra tjog hermeliner.96 

 
Redan här skapas en slags kolonial identitet åt Didrik och hans jämlikar, där bilden av kungen 

i all sin prakt fungerar som den referenspunkt som skrämmer och inger respekt för domstolen, 

men samtidigt också visar på hur domstolen och lagen hör till civilisationen och det riktiga 

”Schwärje”.  

Innan det är Nickes tur står Erik Andersson åtalad för att ”till tunnband olovligen huggit 

tio stycken smågranar, värda tillhopa en krona, ett tillgrepp som svaranden hade erkänt”.97 

                                                           
94 Ibid, s. 112 
95 Ibid, s. 112 
96 Lidman, 1981, s. 101 
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Denne döms till böter och Didrik reaktion är att de är alldeles för höga då det finns gott om 

granar i skogen. Men ”Domarens sätt att läsa byggde upp smågranarnas betydelse. […]de blev 

Kronskog och Majestätets Egendom på ett sätt som man aldrig anade när de gav en röda ögon 

och blåsor i händerna.”98 Erik Andersson gör som man alltid gjort i trakten, han tar träd från 

skogen när han behöver det. Det är först när detta nya system dyker upp, där kungen och 

staten äger skogen och ingen får utan tillåtelse hugga träd där, som det blir ett brott och ska 

straffas. När kolonisatörerna anländer så omstrukturerar de inte bara samhället, utan 

därigenom även lokalbefolkningens identitet och självuppfattning. I skenet av dessa nya 

människors idéer om civilisation och utveckling förändras lagar och regler, moral och etik och 

vad som anses fint och inte. Det som förr var en självklarhet blir nu ett brott och Erik 

Andersson en omoralisk brottsling. En kategori han placeras i genom inflytande av detta nya, 

kolonialliknande system.  

                                                                                                                                                                                     
97 Ibid, s. 103 
98 Ibid, s. 104 
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Att läsa Jernbanesviten som en skildring av kolonialism 
En av huvudfrågeställningarna inför den här studien var huruvida det överhuvudtaget gick att 

läsa romanerna utifrån ett kolonialt perspektiv. Jag menar att det inte bara är möjligt och 

försvararbart utan till viss del även fördelaktigt. Enligt de postkolonialistiska teorierna kan 

man se kolonialiseringen som en del av ett kapitalistiskt system. Loomba definierar 

kolonialiseringen som ”erövringen av och kontrollen av andra människors land och 

tillgångar”.99 Kolonialismen handlar ur det perspektivet om exploateringen av resurser och 

omstrukturerande av kolonierna, där exploateringen understödjs genom synen på och 

behandlingen av de koloniserade. Det är också detta som man kan hävda sker i Lillvattnet när 

å ena sidan staten vill omstrukturera samhället för att passa i det moderna Sverige och å andra 

sidan kapitalisterna och entreprenörerna vill exploatera naturresurserna.   

Även Marie Fourcade ger stöd för en läsning av Lidmans romaner ur ett kolonialt 

perspektiv. Fourcade menar att kolonisatörerna mätte civilisationsgrad efter teknisk 

utveckling och att kolonialiseringen således handlade om ”industriellt avancerade samhällens 

utbredning på bekostnad av tekniskt efterblivna jordbruksområden”.100 

 Det handlar här således om att se kolonialiseringen ur ett vidare perspektiv. Som å ena 

sidan en ekonomisk process och å andra sidan som ett utnyttjande av människors som anses 

annorlunda och underutvecklade.  

 Det vore fel att hävda att romanerna genomgående behandlar den norrländska 

landsbygden ur ett kolonialt perspektiv. De större delarna berör snarare allmänmänskliga 

relationer, känslor och farhågor. Det vore istället mer passande att lyfta in det som Birgitta 

Holm kallar koloniala ögonblick. Holm menade att Lidman upplevt dessa koloniala ögonblick 

när hon själv växte upp på den norrländska landsbygden, och att dessa senare sattes i ett 

sammanhang när hon gjorde sina resor i Afrika. De passager som är intressanta att analysera 

dyker upp i romanerna just som koloniala ögonblick. Det är också oftast Didrik som upplever 

dessa ögonblick, inte sällan i sina relationer och underhandlingar med Länsman och konsul 

Lidberg.  

                                                           
99 Loomba, 2006, s. 24 
100 Fourcade, 2005, s. 345 



  29 
 
 

 

Det är i dessa möten man kan finna en typ av strategier från de tänkta kolonisatörerna. 

Det är Länsman, Lidberg med flera som mer eller mindre medvetet behandlar Didrik och hans 

gelikar på ett visst sätt för att påverka dem. De talar illa om ”baklandet” och ”oppåt marka” 

för att markera sin egen högre grad av civilisation. De kan sedan i nästa andetag berömma 

människornas flit och skogarnas friskhet. Dessa växlingar mellan negativt och positivt skapar 

osäkerhet hos Didrik, och de negativa omdömena som höjer dem själva gör sedan de positiva 

omdömena mer värda.  

Didrik blir också tydligt utnyttjad av denna överhet, kapitalister och statstjänstemän. De 

smörjer honom, berömmer honom och får honom tro sig kunna bli en av dem. Han blir på så 

vis en perfekt ingång i socknen, det är genom honom de kan få med sig resten av 

lokalbefolkningen och exploatera området.   

 Men på samma sätt som man kan finna koloniala ögonblick i lokalbefolkningens korta 

möten med överhet och storstadsbor så finns det en övergripande kolonial stämning som 

ligger över flera av skeendena. Det handlar om en typ av kulturkrock när människorna i 

Lillvattnet möter representanter från stat och regering. Det går då inte att tala om 

kolonisatörernas direkta strategier, utan snarare om mötet mellan det moderna och det 

traditionella. I Lillvattnet kan Nicke vara nomad, utan att veta när han är född eller ha någon 

specifik plats att bo; där tar man träd ur skogen när man behöver och jagar älg när 

matförråden är tomma. Men så kommer krocken med det moderna samhället, med lagar om 

äganderätt och regler om folkbokföring. Det blir åter en fråga om det Fourcade kallade för de 

avancerade samhällenas expansion på bekostnad av de tekniskt efterblivna 

jordbruksområdena. I det fallet handlar det inte om enskilda människors agerande, utan om en 

samhällsutveckling där vissa områden hamnar bakom och konflikter uppstår. 

5.2 Att inte se det som specifikt koloniala processer  
Loomba skriver att flera av de koloniala projekten världen över liknade varandra i både 

tillvägagångssätt och fördomar om de koloniserade. Det är ett argument för att 

kolonialiseringen kan uppfattas flera olika vis, och således även Lidmans romaner. Men det 

går också att hävda att det inte är kolonialiseringen som är överrubriken, utan att processerna 

är mer allmängiltiga och förekommer i flera andra sammanhang. 

Loomba skriver också att fördomar såsom lathet, girighet, aggression, promiskuitet, etc, 

inte bara tillskrevs människor i kolonier eller från andra sidan världen, utan att de också 
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återkom i synen på arbetarklassen och kvinnorna i det egna landet. Frågan är då om 

fördomarna och stereotyperna framförallt handlar om kolonialism, eller om de helt enkelt 

bygger på maktrelationer där de som befinner sig högt i makthierarkin ser ner på dem längre 

ner.  

Ur det perspektivet blir det lätt fel att tala om kolonialism, när det kanske snarare är 

processer som liknar det som rör klasshat, misogyni eller homofobi. De bättre bemedlade i 

samhället som genom fördomar om andra ställer sig själva i bättre dager. De koloniala 

strategierna kan i så fall ses som allmänna maktstrategier som går lika bra att förtrycka och 

styra kvinnor och arbetare med som människor av annan etnicitet på andra sidan jorden. 

 Processerna liknar varandra och kan med fördel sägas bygga på samma grunder. Men 

det är därför viktigt att vara försiktig med vad man kallar för kolonialism och inte. Denna 

studie ligger också på gränsen, kan man hävda att Lidman tagit det koloniala synsättet från 

Sydafrika och Kenya och applicerat det på den norrländska landsbygden på 1800-talet, eller är 

det snarare en uppvisning i maktens allmänna förtryck och nedsättande synsätt?  

 Mudimbe skriver att trots att kolonialismen följer liknande mönster är det farligt att i 

alltför hög grad generalisera och jämföra kolonialism som sker på olika platser.101 Samma sak 

gäller jämförelsen mellan olika typer av förtryck. Och den risken finns i denna studie. Den 

behandling och syn på människorna i kolonierna i Indien, Kongo, Sydafrika, mfl, ska inte i 

allt för hög grad jämföras med behandlingen och synen på människorna i Norrlands inland på 

1800-talet. Den radikala omstruktureringen och till viss del utplåningen av samhällena, den 

genomgripande och flerformiga diskrimineringen och inte minst den oerhörda brutaliteten i 

kolonierna går överhuvudtaget inte att jämföra med händelserna i romanerna.  

Händelserna må vara olika och ojämförbara, men det som istället blir intressant är att se 

på hur flera av processerna och strategierna i mångt och mycket liknar varandra, hur mänsklig 

maktordning och förtryck följer liknande mönster världen över i olika sammanhang och i 

olika tider. Hur den norrländske bonden, likt den fattiga kvinnan, arbetaren i staden och 

personen från orienten ses av makthavarna med samma nedsättande fördomar och behandlas 

som mindre värd. 

Även om den direkta jämförelsen med den ”riktiga” kolonialiseringen är farlig, vill jag 

ändå hävda att den är intressant att göra. Om det så handlar om reella likheter eller om mer 

                                                           
101 Mudimbe, 1999, s. 129 
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allmänna processer, så är det givande att sätta de fiktiva människorna i Lillvattnets 

upplevelser – tillsammans med de riktiga människorna i det norrländska inlandet under 1800-

talet och de koloniserade människorna i Indien, Sydafrika, med mera – i ett större 

sammanhang av mänskliga makthierarkier och förtryckande strukturer. För att åskådliggöra 

hur de sociala hierarkierna och strukturerna tenderar att upprepa sig, på olika platser, i olika 

tider och i olika kulturer. 
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6. Sammanfattning 
I Sara Lidmans Jernbanepos växer huvudkaraktären Didrik upp på den norrländska 

landsbygden och blir så småningom smått besatt av tanken på att få ”jernbanan” dragen in till 

Västerbottens inland. För att nå sitt mål slår han sig i lag med skogsbolag och finansmän som 

inte alltid ser till bygdens bästa. 

Syftet med denna studie var att anlägga ett postkolonialistiskt perspektiv på de två första 

romanerna i sviten, Din tjänare hör (1977) och Vredens barn (1979). I huvudsak sker detta 

utifrån hur de lokala makthavarnas relation till och behandling av lokalbefolkningen tar sig 

uttryck. Kan den postkolonialistiska teorin kasta ljus på makthavarna och deras 

representanters agerande? Går det att se det som strategier i ett kolonialt sammanhang? 

De avsnitt som berör de tänka kolonisatörerna och deras motiv har analyserats utifrån 

postkolonialistiska teorier. Detta utan att jämställa händelserna i romanen med händelser i 

exempelvis kolonialismens Indien eller Kongo, utan snarare försökt se till grunden i 

processerna samt människornas synsätt och agerande och försökt finna gemensamma nämnare 

och likheter. 

Birgitta Holm skriver i sin biografi om Sara Lidman om hur stora delar av 

Jernbaneeposet bygger på Lidmans egen släkthistoria. Händelserna i romanerna har i viss 

form utspelat sig på riktigt, med skogsbolag, riskkapitalister och lurade markägare. Holm 

beskriver vidare hur Lidmans uppväxt på den norrländska landsbygden gjorde att hon 

upplevde koloniala ögonblick, i möten med människor från storstaden. Dessa koloniala 

ögonblick kunde hon sätta i ett sammanhang när hon senare reste runt i Afrika och skrev 

reportage om kolonialiseringen där. 

 Kolonialism kan definieras på olika sätt, men handlar många gånger om erövringen och 

exploateringen av andra människors landområden och naturtillgångar. Utifrån det perspektivet 

har kolonialism existerat nästan lika länge som människorna själva. Dock uppstod den 

moderna kolonialismen i och med den västerländska kapitalismens frammarsch, och sattes då 

i system på ett helt nytt vis. Det hela möjliggjordes av köp- och handelsmän, och koloniernas 

hela samhällen omstrukturerades och sattes i en beroendeställning till kolonisatörerna.  

Kolonialiseringen byggde på och reproducerade också synen på människorna i 

kolonierna som diametralt annorlunda än kolonisatörerna. De var okultiverade barbarer vilka 

skulle civiliseras av den vite mannen. Detta förtryck sattes även det i system och kom att 
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påverka de koloniserades kultur i den grad att de själva övertog rastänket och den nedsättande 

synen på sig själva. 

I romanerna har återfunnits avsnitt där de postkolonialistiska teorierna kunnat appliceras 

och de lokala makthavarnas strategier kunnat förstås ur ett kolonialt sammanhang.  

Det traditionella samhället som i huvudsak utgörs av socknen Lillvattnet omstruktureras 

och anpassas till det moderna industriella och kapitalistiska Sverige. Finansmannen Lidstedt 

vill göra sig ännu rikare på skogarna och för att vinna stöd i bygden försöker han och hans 

kompanjoner få över Didrik på sin sida. De intalar Didrik om att han står över de andra i 

socknen och han blir deras möjlighet att få de andra i lokalbefolkningen med sig. 

Makthavarna med representanter markerar sin överhet gentemot människorna i socknen 

och uppvisar en uppfattning om sig själva som mer civiliserade och högre stående. Didrik kan 

ses som en representant för personen i kläm mellan det nya och moderna och det gamla och 

traditionella. Han lockas av storstäderna och rikedomen, och blir på så vis ett exempel på den 

person som internaliserar överhetens nedsättande syn på lokalbefolkningen. Han lär sig att se 

ned på sig själv och sin härkomst. 

Det går sammanfattningsvis med fördel att läsa de två romanerna utifrån 

postkolonialistiska teorier och i ljuset av dessa förstå de lokala makthavarnas uppfattningar 

och agerande. Dock med den brasklappen att det inte är ett genomgående motiv utan till stor 

del handlar om vad Holm kallade för koloniala ögonblick. Det finns koloniala strategier i 

överhetens direkta agerande, men det handlar även om ett möte mellan det moderna och det 

traditionella vilket ligger som en stämning över flera av skeendena.  

Samtidigt ska man vara försiktig med att likställa romanens händelser och 

kolonialiseringen allt för lättvindigt. Processerna som förekommer i det koloniala förtrycket, 

och som går att återfinna i Lidmans romaner, är också processer som går att finna i andra 

typer av förtryck, såsom det gentemot kvinnor, arbetare eller HBTQ-personer. Frågan man 

måste ställa sig är således om skeendena i Lillvattnet är uttryck för en typ av 

kolonialiseringen, eller om det bara har grundläggande förtryckande processer gemensamt 

med kolonialiseringen. Maktstrukturer som är desamma i alla typer av ojämlika, hierarkiska 

relationer och som återkommer här.   

Även om den direkta jämförelsen med den ”riktiga” kolonialiseringen är farlig att göra, 

så är det intressant att se romanernas händelser utifrån ett större sammanhang av mänskliga 

makthierarkier och förtryckande strukturer. 
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