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1 Inledning 
Det jag finner mest intressant med de flesta av den exillettiska författarinnan Irma Grebzdes 

(1912-2000) noveller och romaner är att de verkar moderna, även om handlingen utspelar sig 

under tiden 1930 till 1970. Grebzde känns i mina ögon som en mycket modern författarinna. 

Är det mesta som hon skriver om självupplevt?  

 Jag läste många av Irma Grebzdes romaner och noveller i tonåren. Den roman 

jag kommer ihåg allra bäst heter Meitene un puķe (Flickan och Blomman), som handlar om 

lettiska ungdomar i Kanada. I boken kan man läsa om allt från knark, förhållande, jobb, 

samhällsliv och andra aktuella företeelser. Jag visste redan då, att det här var en författare som 

jag ville läsa mer av. Romanen kändes extremt modern för tio år sedan och speciellt modern 

för att komma från en lettisk författare. Hennes romaner utmärkte sig bland de andra som 

trycktes just då. De flesta lettiska romaner, som jag dittills hade läst var mest dammiga och 

inaktuella. Som tonårig var jag inte intresserad av varken livet på den lettiska landsbygden 

under 1800-talet eller de konstnärliga sagor, berättelser och pjäser som återspeglade en värld, 

som jag inte hade något förhållande till.  

 Intresset för att läsa fler böcker av Grebzde väcktes och efter varje 

Lettlandsresa, som  jag gjorde i början av 90-talet kom jag hem med en ny bok. 

 Den här uppsatsen kommer att behandla en av hennes novellsamlingar, Kalni 

Kāpj Debesīs (Bergen möter himlen), i fortsättningen kallad Bergen. Novellsamlingen 

kommer att presenteras mer i detalj i kapitel 5. Novellsamlingen handlar om livet i det nya 

landet Kanada någon gång under 1950- och 1960-talen. Jag kommer närmare att undersöka 

hur Grebzde utnyttjar det Bachtinska begreppet ”tidsrum” eller kronotop i novellerna, vilket 

förklaras mer ingående i kapitel 4. Finns det ett återkommande mönster i novellerna? Går det 

att finna en allmän indelning som är typisk för Grebzde? Till min hjälp skall jag använda en 

modell för textanalys som jag döpt till ”Ensam i det nya landet”. Förlagan till denna modell 

har utarbetats av litteraturvetaren Juris Rozītis och finns utförligt beskriven i hans avhandling 

Displaced Literature.1 

                                                
1 Rozītis, Juris (2005). 
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1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera Grebzdes novellsamling Bergen enligt Michail 

Bachtins kronotopteori.2 Jag kommer att basera min kronotopmodell, som uppstår i Bergen, 

enligt de modeller som utvecklats av litteraturvetaren Juris Rozītis. Romanerna, vilka 

undersöks av Rozītis behandlar tiden efter andra världskriget i flyktingläger och hur 

flyktingarna upplever de första åren utanför sitt gamla hemland Lettland samt hur de bosätter 

sig i det nya landet. I denna uppsats tänker jag gå ett steg längre än Rozītis, eftersom jag ska 

analysera hur flyktingarna, dvs. novellernas karaktärer, lever i det nya landet. Detta är ett steg 

efter Rozītis modeller. Novellerna behandlar en tidsepok, som inte är belyst i Rozītis modeller 

och därför anser jag att det vore intressant att se hur min modell, som behandlar livet i det nya 

landet, kommer att se ut.  

 

1.2 Frågeställning 
1. Hur kommer den nya modellen ”Ensam i det nya landet” att se ut? 

2. Var i den nya modellen befinner sig novellernas huvudpersoner? Karaktärerna 

förflyttar sig inte längre mellan länder utan är nu rotade “i det nya landet”. Hur 

påverkar detta modellen? 

3. Vilken roll spelar hemlandet Lettland i novellerna och hur stor plats tar den parallella 

cirkeln, dvs. ”det ockuperade Lettland”, i novellerna?  

 

1.3 Disposition 
Först presenterar jag en historisk bakgrund till händelserna som har format Irma Grebzdes liv. 

Sedan beskriver jag teorin ingående med betoning på min egen modell. Därpå följer en kort 

beskrivning av novellsamlingen Bergen. Därefter förklarar jag hur novellerna passar in i 

modellen efter mina frågeställningar. Jag kommer sedan att diskutera resultatet, för att 

slutligen presentera mina slutsatser och egna tankar.  

 

 

                                                
2 Michail Bachtin (1895-1975), rysk språkteoretiker och litteraturvetare. 
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2 Bakgrund 

2.1 Historisk bakgrund 
Efter andra världskrigets slut, befann sig miljoner flyktingar i exil. De flesta flyktingarna var 

från länderna i Östeuropa och Sovjetunionen. De var antingen tvångsförflyttade av den 

ockuperande nazistiska makten som arbetsslavar till Tyskland, eller så hade de evakuerats 

tillsammans med den retirerande tyska krigsmakten. Många hade också självmant flytt från de 

sovjetiska ockupanterna och befann sig nu i lägren i bl. a. Tyskland, Frankrike eller i Sverige. 

En annan stor flyktinggrupp var soldater, som hade inkallats antingen i Waffen SS eller i 

Röda Armén och som befann sig utanför sitt hemlands gränser när kriget slutade. Enligt 

siffror från Röda Korset fanns det 250 000 letter på flykt i Tyskland den 1 januari 1945. 

Enligt annan statistik fanns det 125 000 ”displaced persons” (DP) år 1946 eller DP av lettisk 

härkomst registrerade i Tyskland och i de västra delarna av Österrike.3 De första åren efter 

krigsslutet hade många flyktingar samlats i de tyska lägren i de brittiska, amerikanska och 

franska zonerna. I de största lägren kunde det finnas upp till flera tusen lettiska flyktingar, t ex 

i Pinneberg strax utanför Hamburg eller i Esslingen i södra Tyskland. Det fanns över 200 

lettiska författare, poeter och andra kulturpersonligheter i lägren.4   

 Den riktigt stora emigrationen från DP-lägren till Kanada började år 1947. De 

första som emigrerade till Kanada var skogsarbetare, kraftverksarbetare, jordbruksarbetare 

och hembiträden. Hälsotesterna inför emigrationen till Kanada var mycket hårda och 

noggranna. Man tog endast emot ensamma personer utan familj. Efter ett års hårt arbete 

kunde familjen återförenas i Kanada. Familjerna flyttade till de större städerna där det fanns 

arbete, t ex Toronto, Montreal eller Hamilton. I städerna utvecklades lettiska kolonier. 

Immigranterna arbetade som murare, avloppsrensare, snickare, mekaniker och andra 

kvalificerade yrkeskategorier, vilka var bäst avlönade i dåtidens Kanada. Lönen var mellan 

1,50 – 2,00 dollar i timmen. Övriga arbetare tjänade mellan 1,00 – 1,25 dollar i timmen. De 

som tjänade minst var immigranterna, som arbetade i jordbruken, som hembiträden och 

sjuksköterskor, vilka endast tjänade mellan 50 - 140 dollar i månaden. Kvinnorna arbetade 

mestadels i fabriker, på sjukhus, som hembiträden eller som affärsbiträden. Inom dessa 

kategorier låg lönen på 55 - 75 cent i timmen. Redan år 1952 ägde fler än 400 till 500 letter 

sina egna hus, som de hade köpt kontant för ca 300 dollar. För vissa letter gick det ännu bättre 

                                                
3 Svanberg, Ingvar & Runblom, Harald (red.) (1988), sid. 251. 
4 Rozītis, Juris (2005), sid. 65. 
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och redan i början av 1950-talet var de stolta ägare av lantbruk och affärer.5 Jag återger denna 

detalj för att det är denna verklighet som återspeglas i Irma Grebzdes noveller.  

 

2.2 Författarpresentation 
Irma Grebzde (döpt till Irmgarde Priecīga) föddes 25 maj 1912 i Reņģe, i södra Lettland, inte 

långt från den litauiska gränsen. Hon föddes som den tredje flickan av fyra i en familj där 

fadern var chef på järnvägsstationen.6 Sina unga år tillbringade hon inte långt därifrån, 

närmare bestämt på gården ”Kalna Dzirkantos”. Efter grundskolan gick hon på gymnasium i 

Riga och studerade sedan, med flera avbrott, till agronom på Lantbruksakademin i Jelgava. 

 År 1939 beger sig Irma Grebzde med sin man Jānis till Daugavpils och börjar 

arbeta för den nya tidskriften Daugavas Vēstnesis (Daugavas Budbärare). Hon blev nära vän 

med redaktörens Aleksandrs Vanags fru Melānija, som även var hennes kollega. Den 21 juni 

1939 trycktes det första numret, som även inkluderar en text av Grebzde. Samtidigt som 

Grebzde arbetade i Daugavpils frilansade hon för Rīga-tidskriften Brīvā Zeme (Det fria 

landet). Grebzde använde inte alltid sitt eget namn utan skrev under flera pseudonymer. 

Litteraturvetaren Andris Sproģis hävdar att Grebzde använde olika pseudonymer beroende på 

hur texten är skriven och på dess innehåll. Till exempel, pseudonymen ”Inga” (ett lettiskt 

kvinnonamn) användes av författarinnan för romantiska berättelser, korta noveller och sagor, 

medan ”Korpen Annele” (Kraukļu Annele) användes för humoristiska sketcher och när hon 

avslöjade konstigheter i olika människors beteende.7  

 I juni 1940 invaderade sovjetiska trupper Lettland och vännen Ādolfs Talcis 

blev ny redaktör på tidningen. Tidningen kvarstod i ca tre veckor men lades därefter ned. 

Grebzde blev utan jobb och återgick till Jelgavas Lantbruksakademi för att avsluta sina 

studier till agronom. 1941 fick både Irma och hennes man Jānis anställning som lärare på 

lantbruksskolan i Malnava. Grebzde arbetade som lärare i lettiska och djurskötsel, medan 

hennes man undervisade i idrott och bokföring. De båda trivdes mycket bra på skolan och 

tillbringade en stor del av sin lediga tid med sina elever. Under sin tid som lärare studerade 

hon parallellt på akademin i Jelgava och tog sin examen i mars år 1941. Den 14 juni år 1941, 

när de första stora nattliga tvångsdeportationerna till Gulag ägde rum blev båda troligtvis 

förvarnade av skoldirektören Vladislav Pušmucāns i Malnava. De fick information om att 

                                                
5 Švābe, Arveds (red.) (1950-1962), sid 1271-1272. 
6 Grebzde, Irma (1998), sid. 208. 
7 Sproģis, Andris (2009), sid. 124. 
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deras namn fanns med på NKVD:s listor. Båda räddades från deportationerna. År 1944 flydde 

Grebzde till Tyskland tillsammans med sin syster Rasma och sin lilla dotter Dace, som hade 

fötts ett år tidigare. Hennes man blev däremot skickad av tyskarna till en fabrik i Tyskland 

som expert i tyska språket.8 Familjen återförenades i flyktinglägret i Flensburg, i norra 

Tyskland. I exilen var Grebzde inte ensam, många författare, poeter, skådespelare och andra 

kulturpersonligheter hade också flytt till Tyskland och befann sig i flyktinglägren. Kulturlivet 

var omfattande i lägren och under fyra år gavs ytterligare några noveller ut av Irma Grebzde: 

Nometnes pasakas (Flyktinglägrets sagor) (1944), Pazemīgā (Den ödmjuka) (1946), 

Sērmūkšļu pagasta ļaudis (Sockenfolket i Sermukslu) (1947), Purvu zāle (Sumpgräset) 

(1948) och berättelsen Ieva (Eva) (1948).9  

 År 1948 emigrerar Irma Grebzde och familjen, som så många andra, till Kanada. 

I Kanada tvingas de, liksom andra immigranter från Europa, att arbeta minst ett år på en farm 

för att senare bli ”fria” att bosätta sig och arbeta var de vill.10 Efter att ha flyttat till Montreal 

försörjde sig familjen med en rad olika okvalificerade arbeten. Många av hennes noveller och 

romaner skrevs efter nattskiftet på sjukhuset i Montreal, där hon städade läkarnas kontor.11  

 

 
Fig. 5: Irma Grebzde vid sitt hus i Kanada, tidigt 1960-tal. 

(Från ”Pašportreti autori stāsta par sevi”sid.117) 

 

Familjen Grebzde bodde några år i Montreal men flyttade därefter till Toronto.  Där levde 

Irma Grebzde resten av sitt liv och dog år 2000. Grebzde deltog aktivt i det lettiska 

föreningslivet i Toronto, där hon bl a arbetade som lärare i lettiska språket. Hela tiden 

                                                
8 Grebzde, Irma (1997), sid. 230. 
9 Hausmanis, Viktors (red.), (1992), sid. 115. 
10 Daukste-Silasproģe, Inguna (2002), sid. 93. 
11 Sproģis, Andris (1996), sid. 44. 
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fortsatte hon att skriva och följande romaner gavs ut: Pēlēkā māja (Det gråa huset) (1954), 

Māsas (Systrar) (1965) och Ziedi mana vasara (Blomstra min sommar) (1980). Flera romaner 

som jag inte nämner här har getts ut under tiden i Kanada.12 En fullständig lista över alla 

hennes publicerade verk finns i bilaga 1.  

 

3 Något om Irma Grebzdes författarskap 

3.1 Vad andra har skrivit om författarinnan?  
De första recensionerna av Irma Grebzdes författarskap gjordes av poeten Pēteris Ērmanis och 

den kände lettiske litteraturkritikern Jānis Rudzītis år 1947. Hennes novellsamling, Pazemīgā 

(Den ödmjuka) publicerades 1946 av Kemptenförlaget ”Selga”, medan hon ännu bodde i 

flyktinglägret i Tyskland. Ērmanis skriver i allmänt positiva ordalag om boken och framhåller 

att hon har ett ”friskt och levande språk”.13 Ērmanis jämför Grebzde med Valdemārs 

Kārkliņš, en annan ung lettisk författare, och kallar båda för ”de mest färggranna 

berättartalanger som har uppenbarat sig i exilen.”14 Han avslutar recensionen med: 
Här växer en unik, viktig talang, som kanske kommer att ge oss storartade episka berättelser om 

allt som vi har upplevt och kommer att uppleva.15  

  

Litteraturkritikern Jānis Rudzītis recenserar novellsamlingen i den lettiska exiltidskriften 

Nedēļas Apskats (Veckorevyn).16 Han skriver, bl.a: 
Grebzde har känsla för den episka stilen. Hennes berättande är enkelt, klart, med en episk 

objektivitet. … Allt i denna bok vittnar om att Grebzdes starka sida är anpassad till den 

realpsykologiska inriktningen.17  

 

Rudzītis fortsatte att recensera Grebzdes verk under de kommande tjugo åren. Han 

recenserade alla lettiska böcker, som gavs ut i exilen och detta medförde att hans status bland 

läsarna var mycket högt. Det sägs att det var avgörande för en författare om en recension av 

                                                
12 Grebzde, Irma (1998), sid.197-236.  
13 Grebzde, Irma (1997), sid. 220. 
14 Grebzde, Irma (1997), sid. 216. 
15 Grebzde, Irma (1997), sid. 220. 
16 Rudzītis, Jānis (1977), sid.308. Exiltidskriften Nedēļas apskats (Veckorevyn) gavs ut i flyktingsläger i 
Tyskland. 
17 Rudzītis, Jānis (1977), sid. 308. 
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Rudzītis var positiv eller negativ. Rudzītis recensioner publicerades i många exillettiska 

tidningar och tidskrifter, vilka lästes världen runt av exilletter. En lista av Rudzītis recensioner 

av Irma Grebzdes verk finns i bilaga 2. Rudzītis sista recension av Irma Grebzde publicerades 

1967, tre år före hans död 1970, i den lettiska exiltidskriften Latvija (Lettland), som gavs ut i 

Eutin, Västtyskland.  

 Från början var Rudzītis mycket positivt inställd till Irma Grebzdes verk. Han 

skriver i recensionen av novellsamlingen Sērmūkšļu pagasta ļaudis (Sockenfolket i 

Sermukslu) år 1948:  
Det är ingen tvekan: Irma Grebzde är en författarinna av Guds nåde… Hon är en bländande och en 

mycket skicklig tecknare …Där tematiken kräver en kort person- eller situationsteckning, där 

skapar Grebzde fina miniatyrer.18  

 

Men han brukade också påpeka områden, som Grebzde kunde förbättra sig på, t.ex. i 

recensionen av novellsamlingen Purva Zāle (Sumpgräset) från år 1948:   
”Där finns fantasi och innovation i val av tema, hon är bra på att observera och återge ... och allt i 

en sådan omfattning att hon kan vara stolt över sig själv. Men det fattas en organisationsförmåga, 

som skulle kunna fläta ihop allt det tidigare nämnda.19 

 

Senare blev Grebzde ovän med Rudzītis. Hon tyckte inte, att han hade förstått hennes 

författarskap på rätt sätt och hon skrev t.o.m. i brev till sina bekanta 1960, att hon försöker 

undvika att läsa Rudzītis recensioner av hennes verk: ”Han har inte läst romanen Zosukalna 

meitenes ordentligt. Han har bara bläddrat igenom boken.”20   

 Även i det ockuperade Lettland uppmärksammades Grebzdes författarskap. År 

1963, i den sovjetlettiska tidningen Dzimtenes Balss (Hemlandets Röst), skriver hennes 

tidigare kollega från Lettland, Ādolfs Talcis:  

"En talangfull författarinna som beskriver människors öden, både med humor och tragik."21 

 

Han avslutar texten med att påpeka, att om Grebzde hade tittat ännu djupare i samhällets 

kärna där hon är bosatt, hade hon upptäckt de orättvisor och farligheter som råder och hennes 

noveller hade kunnat läsas av allt fler människor utanför immigrantsfären. En av hennes 

noveller Kāds vakars (En kväll) från samlingen Bergen publiceras i samma tidning som ett 

smakprov ur novellsamlingen. Talcis har valt just denna novell, för att åskådliggöra att livet i 
                                                
18 Rudzītis, Jānis (1977), sid. 339. 
19 Rudzītis, Jānis (1977), sid. 345. 
20 Sproģis, Andris (2009b), sid. 194-195. 
21 Talcis, Ādolfs, Dzimtenes Balss (1963), juli sid. 3-4.  
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”drömlandet” Kanada inte är det paradis, som man skulle kunna tro. Novellen beskriver en 

fattig tonårsmammas liv med sina två döttrar i det nya landet, Kanada. Mamman upplever en 

kulturchock och har svårt att acceptera den nya frigjorda världen, som hennes döttrar växer 

upp i. Novellen avslutas med att mamman räddar sin dotter från en argsint och farlig 

kanadensisk pojkvän.  

 Under åren har Irma Grebzdes verk uppmärksammats av andra recensenter i 

många lettiska exiltidningar och tidskrifter, t.ex. Laiks (Tiden), Latvija Amerikā (Lettland i 

Amerika), Latvija Vācijā (Lettland i Tyskland), Austrālijas Latvietis (Lett i Australien), Jaunā 

Gaita (Den Nya Vägen), med flera. I samband med Lettlands frigörelse 1991, upplevde Irma 

Grebzde en ny våg av popularitet. Många av hennes verk kom ut i nytryck och medförde flera 

omnämnanden i lettisk press. Kritikern och förläggaren Vija Jugane skrev år 1997 en 

överblick över Irma Grebzdes verk i samband med nyutgåvan av romanen Inga (Inga).22 

Dessutom publicerades i samma utgåva flera artiklar där vänner, grannar och före detta elever 

hade skrivit sina minnen av Irma Grebzde och om hennes barndom.23 Dock publicerades det 

första litteraturvetenskapliga arbetet om Grebzde mycket senare, trots hennes popularitet.   

 I början av 1990-talet åkte en avlägsen släkting, författaren Andris Sproģis, till 

Kanada för att besöka och intervjua Irma Grebzde för en lettisk tidning.24 Hans intervju på nio 

sidor publicerades i en litteraturbok för gymnasieelever 1996.25 Besöket medförde ett ännu 

större intresse för författarinnan och under följande år fortsatte Sproģis att hämta in material 

om henne. I april 2009 publicerade den lettiska litteraturtidskriften Karogs (Flaggan) ett 

utdrag ur  Sproģis kommande litteraturvetenskapliga bok om Irma Grebzde. I utdraget får 

läsaren följa författarinnans första år på tidningsredaktionen Daugavas vēstnesis (Daugavas 

budbärare), där den ovan nämnda Ādolfs Talcis var huvudredaktör, till självaste flyktdagen 

ifrån hemlandet. Sproģis litteraturhistoriska arbete om Irma Grebzde, Ar Dieva čukstu ausī 

(Med Guds viskning i örat) publicerades i slutet av år 2009.  

 Boken är skriven som en historisk biografi. Den återberättar Irma Grebzdes liv 

från födseln år 1912 i södra Lettland till hennes död år 2000 i Kanada. Sproģis har också 

undersökt hennes föräldrars historia och försökt återskapa ett släktträd, vilket Irma Grebzde 

inte var särskilt intresserad av. Hon skrev själv: ”Nutiden är mer spännande än att gräva i det 

                                                
22 Grebzde, Irma (1997), sid. 203-216. 
23 Grebdze, Irma (1997): där i skrevs bl.a. artiklarna Mūsu skolotāja (Vår lärarinna), Ilgais ceļš uz mājām (Den 
långa vägen hem) av Anna Ziedina, Manas saknes palika Dzirkantu zemē (Mina rötter blev kvar i Dzirkanti), 
Saules kamoliņš dvēselei (Solens nystan för själen), Laikmeti un novadi (Tidsepoker och landskap), Lasitāji – 
garās rindās (Köande läsare), Kopsavilkums (Sammanfattning); sid. 226-247. 
24 Sproģis, Andris (2009b), sid. 13. 
25 Sproģis, Andris (1996). 
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gamla.”26  Varje kapitel i boken börjar med ett kortare utdrag från något som hon själv har 

skrivit, vilket i sin tur illustrerar något av Grebzdes känslor och sinnestämning under den här 

fasen i hennes liv. Boken innehåller också mängder av utdrag ur hennes privata brev till 

litteratur- och författarvänner. 

 Information om Grebzde finns också i litteraturhistorikern Ingūna Daukste-

Silasproģes två stora verk om lettiska exilförfattare: ”Det lettiska litterära livet och den 

lettiska litteraturen under flyktåren i Tyskland 1944-50” och ”Det lettiska litterära livet och 

litteraturen i USA och Kanada 1950-1965”27. Båda böckerna beskriver det allmänna litterära 

livet bland exilletter i Tyskland efter kriget, i Kanada och i USA med början av 1950-talet. 

Daukste-Silasproģe beskriver ingående alla författaraftnar, konferenser och tillställningar, 

som ägde rum i dessa länder mellan 1944-1965. Irma Grebzde nämns tämligen ofta då hon 

gärna deltog i dessa träffar, där hon presenterade sina egna verk och där det ofta förekom 

diskussioner om litteraturens plats i det exillettiska samhället. 

 I båda verken av Daukste-Silasproģe finns brev återgivna som författarinnan 

skrivit till sina bekanta. Genom att läsa breven kan man se att Grebzde själv har upplevt 

mycket av det tråkiga och svåra som beskrivs i novellerna. T.ex. tonen i hennes brev till 

författarvännen Jānis Jaunsudrabiņš i Tyskland år 1950 är inte alls positiv då hon beskriver 

arbetssituationen i Kanada:  
”Har provat på många olika jobb med bra framgångar från städerska till servitris till kassörska. Vid 

kassörska tar framgångssagan slut. I det här landet slutar man existera om man är en kvinna över 

35 år. Har inte sett en enda jobbannons på sju år där de söker äldre kvinnor. Jag lever i ett nytt land 

med nya värderingar”28 

 

Liknande situationer dyker upp i novellerna Ciemiņi brauc och Es nāku atpakaļ: 
Det var inte alls dåligt att Anda fick gå till affären på kvällen efter det ordinarie arbetet och stå i 

kassan för att få ihop det lilla extra till ekonomin.29  

Jag var osäker på min pension och på framtiden. Man kunde leva av min mans lön, men trots det, 

gick jag och städade på kvällarna. I tysthet skämdes Elmārs [mannen] för detta, men han sa inget. 
30 

  

                                                
26 Sproģis, Andris (2009), sid.13. 
27 Daukste-Silasproģe, Ingūna (2002) och Daukste-Silasproģe, Ingūna (2007).  
28 Daukste-Silasproģe, Ingūna (2007), sid. 624. 
29 Bergen, sid.156. 
30 Bergen, sid.148. 
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Många gånger i breven beskriver Grebzde sin ensamhet. Hon saknade brev från vänner och 

själv hade hon inte ork kvar efter en tung arbetsdag att skriva brev till dem. Ensamheten 

återspeglas genomgående i novellerna. I ett brev till författarkollegan Teodors Zeltiņš år 1951 

skriver hon: 
Idag är det tre år sedan jag steg av båten och kom till detta land. Jag har blivit ensam… Alla 

jobbar, jobbar hårt. Det nya livet kräver mycket. Det finns inte tid. Jag har ingen kraft kvar att 

skriva brev efter jobbet. Vad har dessa tre år i Kanada gett mig och tagit ifrån mig? De har gett 

mig tillbaka min värdighet, frihet och säkerhetskänsla. Jag har förlorat sällskapslivet och 

människorna, vänner, som är en nödvändighet för mig. Jag har inte tillräckligt med vänner. 

Huvudsakligen är det ensamheten som trycker ner mig. Vännerna har spritt ut sig över hela 

världen. Dessa tre år har varit tomma. Helt tomma. Jag har inte ens känt någon glädje.31  

 

Enligt min mening sammanfattar detta brev Irma Grebzdes känslor och upplevelser, som hon 

har lagt in i novellsamlingen Bergen. Novellerna visar ensamheten, tristessen, avsaknaden av 

vänner, men främst avskildheten. Men varför stannade hon då kvar i Kanada? Som flykting 

hade hon inga andra alternativ. Hemlandet Lettland var stängt, då inga möjligheter gavs för 

politiska flyktingar att återvända till ett ockuperat Lettland där Stalin fortfarande härskade. 

Dessa skickades obönhörligen vidare till Gulag. Att återvända till det krigshärjade Tyskland 

var inte heller något alternativ – där upplevde hon livet i DP-lägren som ovärdigt, ofritt och 

osäkert. Fattigdomen och misären var enorm, det fanns inga jobb och det nyss avslutade 

kriget kändes fortfarande som om det när som helst kunde bryta ut igen. Hellre då stanna i 

ensamheten i Kanada och att skriva om sina upplevelser och tankar.  

 

3.2 Författarinnan om sitt eget skrivande 
Irma Grebzde började skriva redan som liten. I hennes memoarskrift Es un mana dzīve (Jag 

och mitt liv) berättar hon: 
Fadern gav oss [mig och mina systrar] begagnade skrivhäften och pennor och nu kunde vi trycka 

vår egen tidskrift. Mirdza [systern] skrev bra, men de flesta artiklarna skrevs av mig. O Gud, vad 

jag hade mycket att berätta! I min fantasivärld antog våra grannar olika skepnader och egenskaper. 

Vad mer behövs för en bra historia!32  

 

                                                
31 Daukste-Silasroģe, Ingūna (2007), sid. 94. 
32 Grebzde, Irma (1997), sid. 222. 
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Barndomens skrivande gav resultat senare när hon gick på gymnasiet. Hon nämner att 

gymnasiebetygen varken var bra eller dåliga, men att hon alltid fick högsta betyg i 

skrivuppgifter.33  

 Irma Grebzdes autobiografiska roman Sveicināta mana zeme (Var hälsat, mitt 

land), publicerades 1960 av förlaget ”Grāmatu Draugs” i New York. I ett brev till det lettiska 

förlaget ”Signe” i mitten av 1990-talet, skriver hon att romanen är hennes självbiografi. 

Däremot romanen Inga (publ. 1952 av Grāmatu Draugs i New York) hade självbiografiska 

inslag, men den var inte riktigt sann, då hon själv inte gifte sig med bokens poet, utan med en 

magister.34 Sveicināta mana zeme är en memoar, som beskriver en ung flickas liv i Lettland 

under 1930-talet. Flickan, som var från landet, hade nyss kommit till storstaden Riga för att 

studera. Efter studierna började hon arbeta som agronom på flera ställen i Lettland. Yrket som 

agronom gav henne tillfälle att komma närmare ortsbefolkningen vilket gav möjlighet att 

skriva om ämnen och situationer ur böndernas perspektiv, som inte många hade gjort tidigare. 

Hon jobbade också på en tidningsredaktion i Daugavpils innan flykten från hemlandet. 

Hennes artiklar lästes av många och var mycket populära. Memoaren innehåller ingen analys 

av skapandets villkor eller av skrivandets tillkomst eller författarskapets svårigheter. Denna 

beskrivning i memoarerna av agronomen, som samtidigt var en bra journalist motsvarar 

verkligheten, då Irma Grebzde var utbildad agronom och journalist. Hon hade lätt för att 

skriva om befolkningens vardagsbekymmer och personliga problem. 

 Det lär vara uppenbart att Irma Grebzde aldrig upplevde författandet som 

problematiskt eller skrivandet som komplicerat och svårt. Detta förklaras mer ingående i 

boken, Pašportreti, autori stāsta par sevi (Självporträtt, författare berättar om sig själva), där 

Grebzde berättar om hur lätt själva skrivandet går för henne:  
Skrivandet går lätt och snabbt för mig… Jag lever mig in i mina noveller och romaner, även under 

nätterna dyker karaktärerna upp och ger mig ingen ro tills jag skriver ner allting. Jag skriver med 

penna, för jag tappar rytmen om jag använder skrivmaskin… det är väldigt sällan jag korrigerar 

något i efterhand, mina manuskript är nästintill fläckfria… det är så mina böcker blir till, väldigt 

lätt…35 

 

I en litteraturtidskrift, Jaunā Gaita (Den Nya Vägen), svarade hon på frågan om varför hon 

skriver:  

                                                
33 Grebzde, Irma (1997), sid. 223. 
34 Grebzde, Irma (1997), sid. 6. 
35 Grebdze, Irma, Pašportreti: autori stāsta par sevi (1965), sid. 117-118. 
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Det började med att jag behövde tjäna ihop lite extra pengar som student. Från början hade jag inte 

tänkt bli författarinna utan jag skrev för att jag hade så mycket att berätta. … jag skriver för att jag 

lever flera liv samtidigt. Jag berättar enkelt för sådan är min natur. 36 

 

Enligt författarinnan själv är just novellskrivandet hennes starka sida och hon jämför sig själv 

med lettiska storheter såsom prosaisten Jānis Jaunsudrabiņš och novellisten Jānis Ezeriņš.37 

 

4 Övergripande beskrivning av kronotopmodellerna 

4.1 Begreppet ”kronotop” 
Uppsatsen bygger på litteraturvetaren och språkfilosofen Michail Bachtins (1895-1975) 

kronotopbegrepp, som förklaras närmare i hans bok Det dialogiska ordet.38 Kronotopen 

definieras av Bachtin som tidsrum:  

I den litterära kronotopen sker en förening av rums- och tidskännetecken i en meningsfull och 

konkret helhet. Här förtätas tiden, pressas samman och blir konstnärligt åskådlig; också rummet 

intensifieras, dras in i tidens, sujettens och historiens rörelse. Tidskännetecken blir synliga i 

rummet, och rummet tänks och mäts i tiden. Den konstnärliga kronotopen karaktäriseras av 

denna intersektion av räckor.39      

 

Litteraturvetaren Juris Rozītis har applicerat begreppet och utvecklat tre modeller, som 

undersöker alla lettiska efterskrigsromaner.40 Han har analyserat fler än 70 romaner skrivna i 

exil av lettiska författare. Romanerna behandlar letter på flykt från hemlandet och lettiska 

förhållanden de första åren efter andra världskriget. Utifrån en standardmodell presenterar han 

två modeller, som beskriver dessa romaner: ”DP läger-modellen” och ”Att bosätta sig i det 

nya landet-modellen”.  

 Jag har läst 18 noveller skrivna av Grebzde, en exillettisk författarinna. 

Novellerna är skrivna efter att Grebzde emigrerat från Tyskland och bosatt sig i Kanada i 

början av 1950-talet. Grebzde evakuerades till Tyskland som flykting strax före andra 

världskrigets slut. Hon bodde i flera olika flyktingläger i den västra ockupationszonen i 

Tyskland innan hon emigrerade till Kanada. För att analysera Grebzdes noveller har jag 
                                                
36 Jaunā Gaita nr. 55, 1965 ”A Latvian bimonthly for literature, art and discussions of ideas,  
redaktör Guntis Liepinš. 
37 Randerare, D. (red.), 1996, sid. 42. 
38 Bachtin, sid. 14. 
39 Bachtin, sid. 14. 
40 Rozītis, Juris (2005). 
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utvecklat en modell för textanalys som jag kallar för ”ensam i det nya landet”. Denna modell 

är en vidareutveckling av modellen ”att bosätta sig i det nya landet”. Jag har antagit, såsom 

Rozītis har gjort i sina modeller att genom att undersöka författarinnan Grebzdes eller hennes 

karaktärers förhållande till tid och rum, kommer jag att kunna avslöja drag som är typiska för 

letterna i exil, såsom deras attityder och mentalitet.41 Nedan följer beskrivningar av Rozītis tre 

ovan nämnda modeller.  

 

4.2 Tre grundmodeller 
Standardmodellen, utvecklad av Rozītis, är en allmän grafisk presentation av hur författaren 

eller dennes karaktärer förhåller sig till tid och rum. Modellen består av tre huvudcirklar och 

två tillhörande undernivåer till varje cirkel. Varje cirkel definieras som tidsrum.42 

 

 
Fig. 1: Standardmodellen (Från Rozītis: sidan 59). 

 

Den första cirkeln representerar det privata tidsrummet - det fysiska tidsrummet som ligger 

närmast en själv.  Detta är indelat i två vidare delar 1a och 1b: 

 

                                                
41 Rozītis, Juris (2005), sid. 24. 
42 Rozītis, Juris (2005), sid. 56-60 
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1a Det personliga privata tidsrummet 

Cirkeln kretsar runt det personliga - den egna kroppen och de egna tankarna, själens inre 

värld. 

1b Det intima privata tidsrummet 

Cirkeln kretsar runt det intima - hemmet, familjen, intima förhållanden, privata ställen i 

naturen eller i staden. Här känner man sig hemma och trygg, här kan man också 

uttrycka sig privat och känna privata känslor.  

 

Den andra cirkeln representerar det samhälleliga tidsrummet - det vardagliga tidsrummet 

man befinner sig i när man lämnar hemmet och ”går ut i världen”.  

2a Det vardagliga sociala tidsrummet  

Cirkeln kretsar runt vardagssamhället närmast den egna personen. Det kan vara de 

närmaste vännerna, grannarna, arbetsplatsen, arbetskollegor, folk man träffar dagligen 

såsom affärsbiträden, brevbäraren, hyresvärden, m.fl.  

 

2b Det formella sociala tidsrummet 

Cirkeln kretsar runt det formella samhället, det strukturerade och ordnade samhället där 

författaren/karaktären spelar en samhällelig, politisk, kulturell eller ekonomisk roll. Här 

är man en medborgare, skattebetalare eller en konsument och man är samtidigt utsatt för 

de större krafterna, som formar samhället. Personer man träffar i denna cirkel innehar 

samhällsfunktioner, som t.ex. polis eller politiker, eller så känner man till dessa via 

media, t.ex. presidenten, en känd skådespelare, musiker eller en TV-kändis. 

 

Den tredje cirkeln representerar det externa tidsrummet - den yttre och den abstrakta världen. 

3a Det geografiska externa tidsrummet 

Cirkeln kretsar runt det geografiska externa tidsrummet som innefattar länder, 

samhällen och kulturer utanför bosättningslandet. Detta är världen man känner till från 

ett avstånd genom utbildning, läsning och massmedia. Denna fysiska yttervärld är 

annorlunda än bosättningslandet i språk, klimat, topografi och seder.  

 

3b Det abstrakta externa tidsrummet  

Cirkeln kretsar runt det abstrakta. Personen uppfattar sig själv som en liten fläck i 

universum men som tillhör en större helhet.  
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Standardmodellen är grunden till de andra två modellerna som har utvecklats av Rozītis. Den 

formar en ram för hur författaren/karaktärerna förhåller sig till sina tankar, sin kropp, sina 

vänner och sin vardag. Modellen förändras när författaren/karaktären hamnar i ett 

flyktingläger. 

 I DP-lägermodellen utspelar sig romanens handling i ett DP-läger. Lägren var 

temporära och de upprättades vid andra världskrigets slut för de miljontals "Displaced 

Persons" (flyktingar), som hade flytt från östra Europa till västra Europa. DP-lägeren fanns i 

de västra delarna av Tyskland och dessa förvaltades först av den västliga militära alliansen 

och senare av Förenta Nationens Flyktingshjälporgan - UNRRA (United Nations Refugee and 

Relief Association). Det fanns fler än 100 000 lettiska flyktingar i dessa DP-läger efter andra 

världskrigets slut.   

 

 
Fig. 2: DP-Lägermodellen (Från Rozītis: sidan 86). 

 

Författaren/karaktären befinner sig nu på en främmande plats, där han/hon saknar kontroll 

över situationen. Karaktären är så illa tvungen att acceptera den rådande situationen. 

Modellen kännetecknas av det krympande privata tidsrummet. I DP-lägret, finns knappt 

utrymme för den fysiska kroppen, inte heller finns det lugn och ro för att utveckla privata 

tankar och funderingar. Baracker har ersatt standardmodellens hem och familj. Den intima 
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cirkeln (1b) som tidigare representerade hemmet i standardmodellen består nu av främlingar 

och andra flyktingar som lever i barackerna. Vid intima förhållanden söker sig paren till 

privata platser i naturen, i skogen eller i bergen. 

 Det samhälleliga tidsrummet visar drastiska skillnader från standardmodellen: 

den formella samhälleliga kretsen (2b) är inte längre hemlandet utan något obekant - ett 

krigshärjat samhälle. Lettland är en plats som inte längre existerar, förutom i drömmar, 

förhoppningar och i samtal. Lettland är förflyttat till den externa cirkeln (3b). Det alldagliga 

(2a) är numera indelat i två cirklar – den ena cirkeln representeras av de närmaste, tyska 

grannarna och den andra cirkeln representerar det lettiska sociala livet i lägret. Mellan dessa 

två cirklar finns en barriär eller ett staket som avdelar cirklarna, även kallad ”camp fence”.  

Det geografiska externa tidsrummet (3a), som i standardmodellen representeras av olika 

länder är numera endast representerat av de potentiella länderna, som flyktingen kunde 

emigrera till, t ex. USA, Kanada eller Australien.  

 Den tredje modellen heter "Att bosätta sig i det nya landet"-modellen. De tre 

cirklarna det Privata, Samhället och det Externa- formar modellens tre huvudcirklar. En 

förändring jämfört med den tidigare DP-läger-modellen sker i den privata sfären, i 

samhällssfären och i tids- och rumcirkeln. Här lever immigranten i två utrymmen samtidigt, 

han/hon befinner sig i det vardagliga samhället (2a-i) samtidigt som han/hon vistas i den 

lettiska världen och samhället (2a-ii), (2b-ii). Immigranten vistas även i det större formella 

samhället i det nya landet där det politiska, ekonomiska, och kulturella ingår (2b-i).  

 Det lettiska samhället består av två nivåer; det vardagliga som består av lettiska 

sammankomster och lettiska vänner (2a-ii) och det formella lettiska (2b-ii) där det lettiska blir 

som ett koncept, en kulturell identitet och som ett spirituellt hemland.  

 Ytterligare en faktor skiljer modellen ifrån standardmodellen. Det tillkommer 

ännu en cirkel, en parallell cirkel som kallas det ockuperade Lettland. Denna cirkel är helt 

utanför den stora cirkeln och är inte en verklighet men ändå mycket nära immigrantens 

tankar, handling och dennes liv.  
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Fig. 3: "Att bosätta sig i det nya landet"-modellen (Från Rozītis: sidan 157). 

 

Immigranten har nu funnit frihet i det nya landet. Det individuella är i centrum i dennes liv. 

Det finns inte längre någon makt runt omkring som säger vad som skall göras. Immigranten är 

själv ansvarig att påbörja sitt nya liv. Det privata kan i romanerna delas upp i två underdelar. 

Den ena är platser, som immigranten söker sig till för att vara ensam (1a) och den andra är de 

intima platser, som denne skapar för sin familj, vänner eller sin partner (1b).  

 Ensamheten är ett genomgående motiv i de flesta exilromanerna. Karaktärerna 

söker aktivt ensamheten och försöker inte skapa en ny roll i samhället. Att vara i exil jämförs 

med att vara isolerad och ensam.  

 De intima platserna kan vara ett rum, ett hus, en favoritplats i naturen eller i 

staden, en plats där man kan utföra privata, intima saker eller uppleva sina känslor. Denna 

plats kan även finnas i en folksamling mitt inne i staden.  

 Andra länder (förutom Lettland) öppnas nu för karaktärerna i novellerna (3a). 

En större bild av världen öppnas igen och karaktären upplever samma känslor av frihet, som 

fanns innan andra världskriget.  

 En ny plats öppnas för immigrantens tankar och känslor. Den parallella cirkeln, 

det ockuperade Lettland, är platsen som är utanför det alldagliga och en fysisk plats som man 
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inte kan resa till. Platsen har en stark emotionell, moralisk och psykologisk betydelse för 

karaktären.  

4.3 "Ensam i det nya landet"-modellen 
Denna modell, som jag har utvecklat, beskriver kronotopen i Irma Grebzdes novellsamling 

Bergen. Den är snarlik de tidigare modellerna, som nämndes under 3.2, men visar flera 

skillnader. Förändringar har skett i ”det privata utrymmet” och i ”den parallella cirkeln–det 

ockuperade Lettland”. ”Det formella lettiska samhället” har tillkommit. 

 
Fig. 4: "Ensam i det nya landet"-modellen 

 

Det privata utrymmet 

Det privata utrymmet i cirkeln har nu blivit större och tar en allt större plats. Det mesta i 

novellerna utspelar sig mellan fyra väggar, inomhus där han/hon endast interagerar med sin 

familj, nära vänner eller släktingar. T ex Katrīna, i novellen Rūjas jaunkundzes viesis, är för 

det mesta för sig själv i sin lägenhet och de enda hon samtalar med är krukväxterna i fönstret.  

 

Det formella lettiska utrymmet 

Karaktären tillbringar en kort tid i det formella utrymmet. Jag har döpt utrymmet till det 

formella eftersom det är här karaktärerna träffas ”formellt”. Det är ofta en organiserad lettisk 

sammankomst. Här upplever läsaren en ny sida av karaktären, som han/hon interageras med. 

Det är likasinnade människor och de talar lettiska. I detta utrymme kan karaktären skryta för 
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sina landsmän om sina framgångar i ”det nya landet”, stöta på kärleken, dansa lettiska 

folkdanser, delta i gemensamma måltider och sjunga i kör. Denna konfrontation i det nya 

utrymmet orsakar ofta konflikter för karaktären i novellerna och slutar med att hon eller han 

är tvungen att återgå till det privata. Konflikterna kan bestå av att t ex den blyge plugghästen 

Andrejs i novellen Pirmā deja blir tvingad av sin mamma att på en lettisk samling bjuda upp 

en flicka till dans. Andrejs har svårt att hålla takten och råkar gång på gång trampa flickan på 

fötterna. Novellen slutar med att Andrejs rusar ut från lokalen gråtande, tar några glas 

whiskey på en pub och beger sig hemåt och låser in sig på sitt rum. 

 

Den parallella cirkeln 

Den parallella cirkeln, som hänvisar till tankar och känslor om det ockuperade Lettland, finns 

kvar från den tidigare ”att bosätta sig i det nya landet”–modellen, men denna gång är den 

endast punktmarkerad och placeringen är längre bort från huvudcirkeln. Detta visar att 

tankarna och känslorna för det ockuperade Lettland har försvagats, de har inte lika stor 

betydelse för novellernas karaktärer och handling. Karaktärerna är mestadels andra 

generationens immigranter och de har inte en lika stor emotionell anknytning till föräldrarnas 

hemland. 

 Många av karaktärerna i novellerna är inte längre nyanlända immigranter, utan 

berättelserna behandlar tiden då de redan varit bosatta en längre period i det nya landet. De 

har lärt sig det nya landets sociala och kulturella system och kanske även skaffat sig barn som 

nu blir andra generationens immigranter.  
 

5 Material och metod 

5.1 Bergen möter himlen (Kalni Kāpj debesīs) 
En novell är ”en kort koncentrerad prosaberättelse som skildrar ett avgränsat förlopp, en 

enhetlig miljö eller stämning”.43 Grundmaterialet i mitt arbete är novellsamlingen Bergen. 

Novellsamlingen gavs ut första gången 1962 av det exillettiska bokförlaget ”Grāmatu 

Draugs” i New York. Boken var då endast tillgänglig för letter i exil. År 1998 trycktes boken 

igen, denna gång i det numera fria Lettland av förlaget ”Signe”. Det är denna nyutgåva jag 

baserar min undersökning på. 

                                                
43 Norstedts Plus Ordbok och Uppslagsverk (1997), sid. 768. 
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 Nyutgåvan består inte bara av de 18 ursprungsnovellerna från 1962, utan är 

också utökad med flera artiklar, skrifter och med en minnesteckning över författaren. I 

utgåvan har förlaget lagt in ett förord och även bifogat ett extra 40-sidigt kapitel ”Betraktelser 

och minnen” i slutet av boken. I detta kapitel, som består av sexton kortare artiklar, följer vi 

förläggarens dagbok inför lanseringen av novellsamlingen, samt läser hyllningstexter med 

anledning av författarinnans 85-års jubileum, som är tagna från olika lettiska och exillettiska 

tidningar, tidskrifter och veckotidningar. Som exempel kan nämnas att staden Dobeles tidning 

Zemgale den 24 maj 1997 skriver om hur grundskole- och högstadieelever har firat hennes 

85-årsdag i författarinnans hemstad Auce. Eleverna i grundskolan hade förberett sketcher från 

Grebzdes romaner och de som gick i högstadiet hade fått träffa chefen från förlaget ”Signe” 

som berättade att Grebzdes böcker är näst populärast på de lettiska biblioteken efter Vizma 

Belševica.44 Ett annat exempel är från den exillettiska tidningen Latvija Amerikā, som i maj 

1997 ger en kort redovisning om Grebzdes liv och vilka verk hon skrivit. I texten står det att 

novellskrivandet är Grebzdes starka sida och att hon är en författarinna som beskriver 

ungdomarnas värld med humor, förståelse och inlevelse. Det extra kapitlet återger också 

några texter om Irma Grebzde från lettiska tidningar och tidskrifter, t.ex. från Saldus Zeme, 

Diena, LMM, Latvijas Jaunatne, Laiks och Jaunā Gaita. Kapitlet avslutas med att skolbarn i 

staden Auce beskriver de temadagar de anordnat om författarinnan.  

 Boken innehåller 18 noveller som alla består av 8 till 14 sidor. Bland de 18 

novellerna finns det tre noveller där händelsen och karaktärerna är helt olika dem i de andra 

novellerna. Handlingen i de tre novellerna utspelar sig inte i Kanada. Dessa tre noveller har 

jag valt att inte behandla i min undersökning, eftersom de är så avvikande från de andra 

novellerna och de kan inte placeras in i min tilltänkta modell. Den ena novellen vid namn 

Putna Dziesma (Fågelsången) handlar om en afroamerikansk familj i USA där pojken i 

familjen sjunger farfars komponerade sånger. Den andra novellen Vilšanās (Besvikelse) 

handlar om en man vid namn Lorens vars fru Gwendali och dotter lämnar honom för en 

konstnär i Mexiko. Den tredje novellen Sandra (Sandra) beskriver en kanadensiskas liv ute på 

landsbygden. Kvinnan lever tillsammans med sina tio adoptivbarn på en stor herrgård. Inga av 

karaktärerna är av lettisk härkomst och kan därför inte placeras in i min tilltänkta modell. 

  En kort sammanfattning av novellernas innehåll finns i bilaga 3.  

 

                                                
44 Vizma Belseviča (1931-2005). 
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5.2 Modellen och novellerna 

Jag har ingående studerat 15 noveller i samlingen och därefter placerat in dem i ”Ensam i det 

nya landet”-modellen genom att besvara frågorna: Var befinner sig novellernas 

huvudpersoner? Befinner de sig i det privata, samhälleliga eller i det parallella tidsrummet?  

I hur stor utsträckning är det parallella tidsrummet ”det ockuperade Lettland” närvarande i 

novellerna? 

 Alla novellerna i samlingen beskriver relationer mellan människor. De flesta 

berättelserna utspelar sig i Kanada. Grebzdes lettiska karaktärer i novellerna är immigranter 

eller andra generationens immigranter, som inte har assimilerat sig och fortfarande är letter, 

men deras nya hemland är Kanada.  
 

6 Undersökning 

6.1 ”Ensam i det nya landet”- modellen och Grebzdes noveller 
Grebzdes noveller i samlingen handlar alla om relationer och kärlek mellan människor.   

Karaktärerna är letter och bär på lettiska namn. Handlingen i novellerna är modern och 

beskriver vardagen för letterna i Kanada runt början av 1960-talet.  

 I novellen Kalni kāpj debisīs befinner sig karaktärerna under hela handlingen i 

den privata sfären. Upplösningen sker då Aija kliver in i den samhälleliga sfären och blir kär i 

en annan man på en lettisk sammankomst. 

  I Agras mīlestība befinner sig ungdomarna enbart i den privata sfären. De har 

ingen kontakt med omgivningen eller med samhället. Handlingen får en vändning då en man 

utifrån kommer in i bilden. Han för med sig det sociala livet som Agra tidigare hade, han talar 

lettiska med henne och informerar Agra om de aktiviteter som utspelar sig utanför huset. Agra 

lämnar nu det privata för en snabb visit i det samhälleliga. När mannen lämnar Agra och huset 

går hon tillbaka till det privata igen.  

 I Rudzu maizes kukulītis befinner sig karaktärerna också i den privata sfären, 

men i novellen förekommer även den parallella sfären, det ockuperade Lettland. Tidsrummet 

träder fram då morfar lever sig in i sina gamla minnen och drömmar om landet Lettland han 

en gång levde i. En annan karaktär som befinner sig i den parallella sfären är bonden Pokis 

från novellen Poķu tēva zirgs. Novellen bygger på minnen från hästgården i Lettland.  

 Elga i novellen Es nāku atpakaļ är en äldre kvinna, som har bestämt sig för att 

lämna sin man. Hon har tröttnat på att vara hemma och vill nu ut för att se och uppleva 
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världen. Hon lämnar den trygga privata platsen och beger sig ut till det samhälleliga och den 

externa sfären. Efter några dagar i de nya tidsrummen inser Elga att hon vill tillbaka till det 

privata och återvänder hem igen till sin man.  

 Medelålders kvinnan Katrīna i novellen Rūjas jaunkundzes viesis beskriver en 

ensam kvinnas liv. Hon befinner sig konstant i det privata tidsrummet förutom när hon går till 

arbetet. Efter att ha brevväxlat med en man i flera månader bestämmer de sig till slut för att 

träffas. Det tar inte lång tid förrän mannen flyttar in hos Katrīna. Katrīna befinner sig nu helt 

plötsligt även i den samhälleliga sfären då hon tvingas vara social med mannens dotter som 

följde med i flytten. Katrīna trivs inte alls i det samhälleliga tidsrummet och kastar ut både 

mannen och dottern ur huset. Ieva i Brīnišķīgais cilvēks är förälskad i Ansis som arbetar på ett 

trädgårdsanläggning. Ieva spenderar mycket tid i trädgården tillsammans med Ansis där båda 

efter en tung arbetsdag sitter under träden och filosoferar. Karaktärerna befinner sig mycket i 

det externa tidsrummet men samtidigt känner sig Ieva mycket ensam då Ansis inte besvarar 

hennes kärlek. I denna novell tillbringar karaktärerna ingen tid alls i det samhälleliga 

tidsrummet utan de växlar mellan det privata och det externa.  

 I novellen Mūžīgā piemiņa befinner sig karaktärerna, två vänner och den enes 

fru, endast i två tidsrum med betoning i det privata tidsrummet. Handlingen utspelar sig i 

affären som vännerna driver ihop och behandlar relationen mellan de tre. Vid endast ett 

tillfälle pratar en av karaktärerna med en kund i affären och det är då det samhälleliga 

tidsrummet kommer in i handlingen. Affären representerar det privata, intima och det 

personliga för karaktärerna. Andrejs i novellen Pirmā deja är en ensam pojke, som trivs i det 

privata tidsrummet. När han blir tvingad av sin mor att bjuda upp en flicka på en lettisk 

sammankomst förflyttas handlingen till det formella lettiska samhället i det samhälleliga 

tidsrummet. Andrejs trivs inte alls där utan går tillbaka till det privata.  

 I novellen Kāds vakars kämpar modern med att fostra sina två döttrar i det nya 

landet - Kanada. Handlingen kretsar mycket kring det privata men även i det samhälleliga då 

döttrarna går i skolan, jobbar och träffar sina kanadensiska vänner. Grebzde har mycket 

skickligt påvisat hur viktigt det är för familjen att hålla ihop då mamman räddar den yngsta 

dottern från en farlig kanadensisk pojkvän. Det privata tidsrummet blir därmed mycket större 

och viktigare för familjen i novellen.  

 I novellen Sava dzīve kretsar hela handlingen i det privata tidsrummet. Det enda 

tillfället då ett annat tidsrum, det samhälleliga, träder fram i novellen är då dottern är 

förskräckt över vad de andra letterna ska tycka om hennes gamla mamma som gifter om sig 

med en ny karl.  
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 Jēkabs i novellen Atceres lever i det parallella tidsrummet. Han tänker konstant 

på sin fru och dotter, som blev skickade till Sibirien. Inte ens den nya potentiella hustrun 

Vaira, som han träffar på en lettisk sammankomst kan få honom på andra tankar. 

  I novellen Ciemiņi brauc får Anda och Arnis besök av två kära vänner, som de 

inte träffat sedan flyktinglägret i Tyskland. Besöket blir inte som de tänkt sig. Vännerna lever 

ett lyxigt liv i USA och har svårt att anpassa sig hos Anda och Arnis. I denna novell utspelar 

sig handlingen i alla tidsrum men främst i den privata. Gästerna tar med sig det externa, det 

geografiska i handlingen, då de båda är bosatta i USA och tar med sig sederna därifrån. Den 

parallella platsen finns också med då Arnis träffar sina vänner på lettiska sammankomster och 

drömmer sig bort till landet Lettland som en gång fanns. Det privata är ändå viktigast 

eftersom den största delen av handlingen utspelar sig hemma hos dem i det lilla huset.  

 I novellen Sīkā dvēsele växlar handlingen mellan det privata och det 

samhälleliga tidsrummet. Karaktären Klāvs gillar att tillbringa tid i det samhälleliga men 

upptäcker att han saknar ”familjen” i det privata och vill tillbaka till sina nära och kära där 

han kan vara sig själv.  

 Alvils, som gifter sig med den yngre kvinnan Tereza i novellen Vētra naktī, 

levde tidigare i sin ensamhet. Alvils privata utrymme var tidigare mycket stort och det var i 

den privata sfären han tillbringade sin tid. När Tereza kommer in i bilden är de fortsatt i den 

privata sfären men Tereza får även Alvils att vilja gå ut och träffa andra landsmän och 

grannar. Den samhälleliga sfären får nu en viktig roll i handlingen eftersom Terezas närvaro 

får honom att lämna huset och vistas ute i samhället bland människor.  

 

6.2 Huvudkaraktärerna enligt ”Ensam i det nya landet” modellen  

Huvudkaraktären tillbringar den mesta tiden i det privata tidsrummet. Det är därifrån 

karaktären utgår i novellerna och oftast där den befinner sig i slutet av novellen. För att börja 

skapa sig ett liv måste man börja i den innersta cirkeln. Detta gör man genom att skaffa sig ett 

hus eller lägenhet åt familjen. Karaktären vill vara på en plats där den kan känna sig säker. 

Det är dock påtagligt att karaktärerna alltid återvänder till det privata tidsrummet i novellerna 

även om de tidigare besökt andra tidsrum och hunnit finna sig jobb och vänner. 

  I novellen Sīkā dvēsele (Den lilla själen) är karaktären Klāvs för det mesta för 

sig själv. Han söker närheten till andra personer genom att samtala och äta middagar 

tillsammans med Marta som är hans hyresvärdinna. Han känner sig trygg i lägenheten och i 

Martas sällskap. När han behöver vistas utanför sin säkra zon som t.ex. på jobbet eller på 
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lettiska sammankomster blir han ofta irriterad och känner sig mycket osäker. Den enda 

platsen där Klāvs kan uttrycka sina privata känslor är i lägenheten och under middagar med 

Marta. I novellen Ciemiņi brauc (Gästerna kommer) har Anda och Arnis skapat sig en intim 

och privat plats för familjen i det lilla huset där de bor. 

 Huvudkaraktärerna i novellerna som är lite yngre och skulle kunna vara födda i 

Kanada befinner sig även de i den privata cirkeln, men då är inte huset eller familjen den 

viktiga platsen (1a) utan karaktärerna vill vara för sig själva och söker ensamheten (1b). 

 Ett exempel på ensamhet finns i novellen Pirmā deja (Den första dansen) där 

Andrejs enda trygga plats är i hans sovrum. Han känner sig obekväm bland sina kanadensiska 

skolkompisar och ännu mer osäker på de lettiska sammankomster där han blir tvingad av sina 

föräldrar att delta. I novellen Agras mīlestība (Agras kärlek) befinner sig huvudkaraktären 

också i en ensamhet med sonen som enda sällskap. När en lettisk ung man, som själv är i den 

samhälleliga cirkeln, dyker upp i Agras liv ändras hennes tillstånd från 1a till 1b. Agra söker 

inte längre aktivt ensamheten utan vill nu skapa en intimitet med den nya mannen.  

 Vissa av huvudkaraktärerna befinner sig också i den parallella cirkeln och 

ibland i kombination med den privata cirkeln. Karaktären söker fortfarande ensamheten eller 

så lever den med sin familj som den enda sociala närvaron. I novellen Rudzu maizes kukulītis 

(Rågbrödslimpan) befinner sig morfadern ofta i det parallella tidsrummet vilket mycket 

tydligt märks på det sätt, som Grebzde beskriver hans personlighet. Morfadern berättar ofta 

för Andrejs om livet på den lettiska landsbygden då han ägde hästar och kor och om alla olika 

fruktträd som växte på tomten. Han drömmer sig bort och tar med Andrejs i drömmarna. 

Andrejs ser och upplever dock något annat i drömmarna eftersom han inte kan referera till 

landet långt borta. Morfadern socialiserar endast med sin familj och lämnar i novellen varken 

huset eller tomten. 

 

6.3 Den parallella cirkeln i novellerna 
I min ”Ensam i det nya landet”- modell har jag behållit den parallella cirkeln. Cirkeln eller 

rummet, är denna gång punktmarkerad för att visa att den inte har samma betydelse som i 

tidigare modell. Platsen har störst betydelse för karaktärer som är immigranter i novellerna. 

Det är en plats som man inte kan nå genom resor och platsen är laddad med många känslor, 

smärtsamma upplevelser och betydelser. Platsen innehåller barndomsminnen och vetskapen 

om att landet inte längre finns tillgängligt gör platsen ännu mer känsloladdad. 
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 I vissa av novellerna har den parallella cirkeln en viktig roll i handlingen. I 

novellerna Poķu tēva zirgs (Fader Pokis häst), Rudzu maizes kukulītis (Rågbrödslimpan) och 

Atceres (Minnen) är karaktärernas tankar konstant i det gamla hemlandet. Karaktären Pēteris i 

Poķu tēva zirgs lever oavbrutet i sina gamla minnen om hästgården han en gång hade i 

Lettland. Det är nästan som om han inte är närvarande i nuet och därmed upplevs av 

samhället som en aning psykiskt sjuk. Han pratar sitt hemspråk lettiska med hästen Lady. I 

Rudzu maizes kukulītis lever morfar ständigt i sina gamla minnen och tankar om Lettland. 

Han berättar för Andrejs om sin fina trädgård han en gång hade där det växte mycket 

grönsaker och vackra blommor. Det enda morfar kan göra och som ger honom tillfälle att 

uppleva sina minnen är att äta den rågbrödslimpa som finns att köpa inne i staden. I novellen 

Atceres lever Vaira hela tiden i hopp om att hennes man Aleksis skall komma till henne i 

Kanada. Hennes tankar är alltid i hemlandet, samtidigt som hon lever sitt nya liv i Kanada. På 

en lettisk sammankomst träffar hon en man med liknande öde. Mannen berättar för Vaira om 

hur han brevväxlar med sin fru i Sibirien. Novellen avslutas med att de promenerar tillbaka 

till lokalen efter en vacker natt vid sjön och Grebzde skriver …”från de öppna fönstren hörs 

lettiska sånger. Som en klocka i ett främmande land” .45 

 Många av Grebzdes noveller i samlingen handlar om unga människor och deras 

relationer till varandra. I de noveller där karaktärerna är unga och födda i Kanada finns den 

parallella cirkeln inte alls med i handlingen. Detta får betraktas som självklart eftersom de 

inte har något land att referera till utan bara sina föräldrars minnen och berättelser. Några 

exempel på noveller där den parallella cirkeln inte förekommer är Agras mīlestība, 

Brīnišķīgais cilvēks, Rūjas jaunkundzes viesis, Pirmā deja, Kāds vakars, Sava dzīve och Sīkā 

dvēsele. Den parallella cirkeln har en mindre framträdande roll i novellerna än vad den 

tidigare haft i den äldre exillitteraturen. Samtidigt som den parallella cirkeln har krympt har 

det privata tidsrummet tagit en större plats i novellerna.  

7 Sammanfattning och diskussion 
Jag har analyserat 15 noveller i samlingen Bergen. En gemensam faktor för novellerna är att 

alla huvudkaraktärer bär lettiska namn och har påbrå från Lettland. Karaktärerna talar lettiska 

och deltar på sin fritid i olika kulturella aktiviteter i exilsamhället. Det förefaller som om 

Grebzde har använt egna erfarenheter samtidigt som hon tagit del av andra immigranters 

historier för att kunna skapa sina noveller. Alla noveller utspelar sig i Kanada eller i USA och 

                                                
45 Grebzde, Irma (1998), sid. 154. 
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har det ”lettiska” som utgångspunkt. Med det ”lettiska” menar jag att de flesta karaktärerna 

själva är immigranter eller har föräldrar som var det. Karaktärerna är lite som ”outsiders” i 

novellerna eftersom de inte socialiserar med det övriga samhället, utan håller sig i stället för 

sig själva inom familjen eller den närmaste bekantskapskretsen. Även om karaktärerna är 

andra generationens immigranter och unga så lever de också som sina föräldrar, d.v.s. isolerat 

och i ensamhet.  

 Rozītis modell ”att bosätta sig i det nya landet” kan delvis appliceras på 

novellerna, men inte riktigt fullt ut då karaktärerna är andra generationens immigranter och 

har passerat bosättarstadiet. För att kunna applicera novellerna fullt ut i alla rum behövs en ny 

modell som är en utveckling av Rozītis standardmodell. 

 Handlingen i novellerna utspelar sig alla i de fyra grundcirklarna i ”ensam i det 

nya landet” modellen på ett eller annat sätt. Den privata, den samhälleliga, den externa och i 

den parallella cirkeln. Oftast börjar handlingen i den innersta cirkeln, i det privata, där 

karaktärerna sysselsätter sig med sina egna tankar och känslor. Även familjen kommer med i 

handlingen. I novellen Agras mīlestība befinner sig Agra enbart inomhus där hon uppfostrar 

sin son och tankarna kretsar kring hennes tråkiga livssituation. Genom att lämna sitt hem och 

bege sig utanför de fyra väggarna vistas karaktären även i det samhällheliga tidsrummet. I det 

samhälleliga befinner sig karaktären då den går till jobbet, träffar vänner eller utför någon 

handling såsom att handla eller färdas med kommunala medel. Genom massmedia och mötet 

med människor från andra länder besöker karaktären det externa tidsrummet. I novellen Poķu 

tēva zirgs bestämmer sig fader Pokis att hälsa på sina döttrar, av vilka den ena är bosatt i ett 

ospecificerat land och den andra i Frankrike. Den parallella cirkeln förekommer i vissa 

noveller där karaktärerna inte är födda i Kanada. Morfadern i Rudzu maizes kukulītis är ett 

tydligt exempel på en sådan karaktär som ständigt lever för och tänker på det ockuperade 

landet långt borta. Han försöker överföra de känslosamma minnena och tankarna på 

barnbarnet men lyckas inte riktigt, då det för barnbarnet bara är ett fantasiland som inte går att 

referera till.   

 Att de flesta karaktärerna, även de födda i Kanada, söker sig till ensamheten är 

det vanligaste i novellerna. Att karaktären helst vill vara ensam och inte beblanda sig med så 

många människor märks i novellerna Rūjas jaunkundzes viesis och i Sīkā dvēsele. Katrīna är 

en kvinna som lever ensam i en liten lägenhet. På dagarna jobbar hon på en bank men har 

inget socialt liv med sina kollegor.  Kommunikationen sker endast med hennes växter i 

fönstret och med en man hon har brevväxlat med i några månader. När mannen senare dyker 

upp i hennes liv vänds allting upp och ner för Katrīna. Hon trivs inte med det nya livet och 
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bestämmer sig för att lämna honom och gå tillbaka till sin ensamhet. Katrīna befinner sig nu i 

den privata cirkeln (1a) och söker sig aktivt tillbaka till ensamheten.  

 Klāvs i novellen Sīkā dvēsele lever också i ensamhet. De enda personerna han 

talar med är de lettiska hyresvärdarna. Han har ingen bra kontakt med kollegorna eller med de 

lokala letterna. Detta är ett typiskt exempel på att immigranten aktivt söker sig till ensamheten 

och isolerar sig ”i det nya landet” under sina första år .46    

 Den samhälleliga cirkeln är märkbar i flera av novellerna genom att 

handlingarna antingen utspelar sig på en lettisk sammankomst bland likasinnade människor 

eller så beskriver handlingen en situation där karaktären känner en stor nationell samhörighet 

med sitt folk genom olika traditioner såsom mat och ritualer (2a-ii och 2b-ii). Den andra delen 

av cirkeln, det alldagliga och formella, finns också med i handlingarna såsom t.ex. 

karaktärens arbetsplats, grannar och de konstigheter som uppstår då karaktären ska anamma 

den nya kulturen (2a-i och 2b-i). I novellen Rudzu maizes kukulītis läser vi hur Andrejs med 

stor stolthet levererar rågbrödet till sin sjuka morfar för att få honom frisk. Tidigare hade 

poliserna som skjutsade hem Andrejs skrattat då han berättade att brödet är som medicin och 

skall göra morfar frisk. I novellen Kāds vakars hittar mamman sin dotters tidningar med 

halvnakna ungdomar på framsidan och tänker ”…i det här landet är sex så utbrett… här finns 

det sådana tidningar i varje kiosk…”.47  Här ser vi hur modern kämpar med det öppna och 

nya samhället. I novellerna märks även den tredje cirkeln i handlingen.  Det är då det 

geografiska – andra länder som inte är Lettland och det abstrakta såsom naturen finns (3a och 

3b).  

 I novellen Bergen spelar naturen en viktig roll för karaktären Aija med dottern 

som vill komma bort från sin elaka man. ”…du måste ha hört att jag ropade ditt namn uppe i 

bergen, vinden måste ha tagit med sig ropet upp i himlen” 48säger Leja när Aija anländer med 

sin dotter. Ett exempel på att andra länder, förutom flyktländerna, finns med i novellerna är då 

Pēteris i novellen Poķu tēva zirgs skriver brev till sina två döttrar bosatta i Frankrike och i 

norra Kanada. Han bestämmer sig till slut för att åka och hälsa på dem båda då hästen han 

tagit hand om plötsligt dör.  

 Handlingarna i vissa noveller utspelar sig också i den parallella cirkeln. Ett 

exempel är novellen Ciemiņi brauc där Arnis tänker tillbaka på vad familjen åstadkommit i 

det nya landet och känner sig väldigt nöjd med situationen. De har fått två söner, skaffat ett 

                                                
46 Rozītis, Juris (2005), sid. 158. 
47 Grebzde, Irma (1998), sid. 115. 
48 Grebzde, Irma (1998), sid. 12. 
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litet hus och har tillräckligt med materiella ting för att klara sig. Men det är fortfarande något 

som gör ont i hjärtat och det är vetskapen och påminnelsen av det ockuperade landet långt 

bort. Detta ämne är något som konstant diskuteras då han träffar sina exilvänner på olika 

sammankomster.  

 

8 Slutsatser  
Efter att ha analyserat Grebzdes karaktärer i Bergen enligt en kronotop analys, kan man 

konstatera att de unga karaktärerna är väldigt lika sina föräldrar i sitt beteende och sitt 

utanförskap i samhället. Det privata tidsrummet har blivit mycket större i den nya modellen 

och har en ansenlig betydelse för handlingen i novellerna. Då även stora delar av handlingen 

utspelar sig på lettiska sammankomster har det formella lettiska samhället fått en plats i den 

nya modellen. Det parallella utrymmet ”det ockuperade Lettland” finns också med, men den 

har inte längre en så viktig betydelse som för generationen tidigare.  

 Huvudkaraktärerna uppehåller sig för det mesta i det privata tidsrummet men 

med några korta besök utanför i det samhälleliga, externa och i den parallella cirkeln. Vid de 

korta besöken utanför det privata tidsrummet uppstår det ofta en konflikt. Konflikten får en 

lösning då karaktären återvänder till sin ursprungsplats i det privata tidsrummet. Som läsare 

tror man att karaktärerna i novellerna kommer att vara mer sociala och aktiva i det 

kanadensiska samhället än deras föräldrar tycktes vara. Men bilden är helt fel, karaktärerna är 

lika tillbakadragna och behovet av att få vara i sin privata sfär är lika stort som för den 

tidigare generationen. Modellen påverkas av detta på så sätt att den privata sfären är mycket 

större medan det samhälleliga utrymmet blir mindre.  

 Landet Lettland är något karaktärerna endast har hört talas om och som inte 

existerar fysiskt. De talar förvisso lettiska hemma, träffar lettiska vänner och befinner sig på 

olika lettiska sammankomster där traditionerna utövas. Att karaktärerna skulle vilja återvända 

till sina föräldrars hemland nämns inte i novellerna och landet i sig tar inte någon stor plats i 

handlingarna.  

 Lettland som representeras av den parallella cirkeln är mindre viktig, därför att 

de unga karaktärerna i Grebzdes romaner har annat i tankarna som t ex relationer och kärlek.  

Grebzdes författarskap är så varierat och intressant att en analys av denna från ett 

genusperspektiv skulle kunna göras i framtiden.  
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10 English summary  
English Summary: Alone in the New Country 

A Text Analysis of Irma Grebzde's Collection of Short Stories in Where the Mountains Meet 

the Sky 

 

The Latvian exile author Irma Grebzde (1912-2000) wrote and published most of her articles, 

short stories and novels in exile. She was born in Renge, Latvia, a small town not far from the 

Lithuanian border, took a degree in agricultural sciences during the Second World War, and 

then fled westwards together with millions of others, in order to avoid communist rule. Irma 

Grebzde published her first collection of short stories in Riga in 1944, but already in 1946 

while living in a DP-camp in Germany, her next collection was published. She and her family 

resettled to Canada in 1948, where she worked as cleaning maid, shop assistant and in similar 

ill-paid jobs reserved for refugees. During her free time she wrote and published over 30 

books in the Latvian language, which were loved and widely read by the large exile Latvian 

society, numbering approximately 120,000 persons.  

 Her novels and stories have modern contemporary themes. They reflect the 

experiences of Latvian first generation and second generation refugees living in Canadian 

society. The focus of her stories lies in describing personal relationships, often through the 

prism of a decisive choice to be made by the story heroine or hero. 

 I have analyzed the collection of short stories Where the Mountains Meet the Sky, 

published (in the Latvian language) in 1962 in New York, USA, and found that the times and 

venues in Grebzde's narratives correspond to the chronotope models developed by literature 

historian Juris Rozītis for novels written in the immediate post-Second World War years. I 

have expanded upon the Rozītis' models, and created a new model called "Alone in the New 

Country". This new model describes and positions Irma Grebzde's short stories in Canada - 

the new country. It also places the parallel space of Latvia, now occupied by the Soviets - 

outside the immediate circle of the abstract external chronotope, since in Grebzde's short 

stories, the old homeland no longer has such a dominating function. 
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Bilaga 2: Recensierade verk av Irma Grebzde i Jānis Rudzītis "Skrifter" (Raksti) 
 
Tidning Titel Förlag Datum 
Nedēļas 
apskats Pazemīgā (Stāsti un noveles) Selga, Kempten 20/6 1947 
Latvija Sērmūkšļu pagasta ļaudis Alsknis apg. Altgarge 9/4 1948 
Latvija Purva zāle J. Kadiļa apg. 11/12 1948 
Latvija Ieva Sauksmes apgads 5/1 1949 
Latvija Ragana Latvju grāmata 24/5 1952 
Laiks Latviešu studentes romāns (Inga) Grāmatu Draugs 28/1 1953 
Latvija Zosukalna meitenes Grāmatu Draugs 20/1 1960 

Latvija 
Skaists veltījums dzimtenei (Sveicināta 
mana zeme) Grāmatu Draugs 3/12 1960 

Latvija Te nu es esmu! Grāmatu Draugs 14/11 1964 
Latvija Ēnas dzeltenā stiklā  Grāmatu Draugs 12/8 1967 
 



Bilaga 3: Sammanfattning av novellerna 

1) ”Kalni kāpj debesīs” (Bergen möter himlen)  

En kvinna vid namn Aija har gift sig med Egon i Tyskland innan avresa till Kanada. 

Hon gifter sig enbart för att inte behöva komma ensam till det nya landet. Aija är 

olycklig med honom i Kanada, han är elak både mot henne och dottern. På en fest 

träffar Aija en lettisk man och de blir förälskade. Aija tar med sig sin dotter och flyttar 

in hos den nya mannen uppe i bergen. Egon dyker upp en natt och hämtar dottern med 

stöd av ett dokument från en skiljedomstol. För sin kärlek till den nya mannen fick 

Aija betala ett högt pris.  

2)  ”Agras mīlestība” (Agras kärlek) 

Agra och Rony är två ungdomar som får ett oplanerat barn. De båda lämnar 

universitet och bosätter sig ute i skogen i en stuga som Ronys föräldrar ordnat åt dem. 

Rony skaffar sig ett jobb medan Agra är hemma med barnet på dagarna. Ungdomarna 

har ingenting gemensamt och tristessen blir ett faktum för Agra. En dag dyker en ung 

man upp och letar efter en temporär bostad, han flyttar in hos Agra och Rony. Rony 

syns allt mindre hemma medan Agra och den nyinflyttade mannen lär känna varandra 

allt bättre. De talar lettiska med varandra och detta är något som Agra inser att hon 

saknat i sitt liv. I och med att mannen träder in i Agras liv lär hon känna och älska sitt 

barn på ett helt nytt sätt. Agra och mannen blir kära i varandra men han är snart 

tvungen att åka i väg.  

3)  ”Rudzes maizes kukulītis” (Rågbrödslimpan) 

Morfar skickar sitt barnbarn, Andrejs i smyg till affären för att köpa bröd. Han är sjuk 

och har blivit tillsagd att inte äta bröd. Morfar förklarar vägen och ger honom pengar. 

Andrejs har aldrig åkt till staden själv och gör det nu första gången. Det slutar med att 

Andrejs blir hemskjutsad av vänliga polismän och med sig har han brödet. Morfar blir 

glad, äter brödet och blir frisk.  

4)  ”Es nāku atpakaļ” (Jag kommer tillbaka) 

Elmars och Elga är ett ädre par vars barn har flyttat ut för länge sedan. Elga kommer 

en dag till insikt att hon har tröttnat på att leva sitt liv som hon gör. Hon börjar 

jämföra sitt liv med andra runtomkring dem och tycker att hon lever ett extremt 



tråkigt liv med Elmars. En dag bestämmer sig Elga för att åka iväg, hon packar sin 

väska och lämnar en lapp till Elmars där det står att han inte ska vänta eller leta efter 

henne. Elga reser iväg till en annan stad och checkar in på ett fint litet pensionat. 

Under denna vistelse i den nya staden träffar hon många nya karlar som alla har sin 

historia och Elga kan inte sluta att tänka på Elmars och jämföra karlarna med honom. 

Elga inser ganska snabbt att hon faktiskt älskar Elmars och att livet de hade inte är så 

tråkigt. Hon skyndar tillbaka och hoppas att Elmars finns där och väntar på henne.  

5)  ”Poķu tēva zirgs” (Fader Pokis häst) 

Bonden Pokis är en herre som lever i gamla minnen efter sina sex hästar. En dag 

stöter han på Bill med hästen Lady i en park. Lady transporterar runt turister i parken. 

Pokis och Bill blir snabbt vänner. De pratar om hästar och tar hand om Lady. En dag 

blir Lady sjuk och dör. Pokis blir ledsen och bestämmer sig för att lämna staden och 

hälsa på sina två döttrar som bor utspridda i världen.  

6) ”Rūjas jaunkundzes viesis” (Fröken Rujas gäst) 

Katrina är en medelålders kvinna som bor själv och jobbar på bank. Hon har under en 

längre tid brevväxlat med en man som till slut kommer på besök. De blir snabbt kära 

och han flyttar in hos Katrina. Strax därpå flyttar även hans dotter in hos dem, en 

dotter som Katrina inte vetat om. Livet börjar bli ansträngande för Katrina, hon är den 

enda som jobbar, städar och lagar mat. Katrina saknar sitt tidigare liv och bestämmer 

sig för att lämna mannen. Katrina flyttar in i sin nya lägenhet och känner sig lycklig 

igen. 

7) ”Brīnišķīgais cilvēks” (Den underbara människan) 

Ieva skriver dagbok och berättar om en man Ansis, som hon är kär i. Ansis har en stor 

och fin trädgård som han sköter om och är aldrig ledig. Ieva känner att hon är i en 

drömvärld när hon är i trädgården tillsammans med Ansis. Hon vill hjälpa till och gör 

så gott hon kan. Ansis är inte nöjd med Ievas hjälp och säger att hon bara är en 

drömmare. Kärleken försvinner och Ieva lämnar Ansis.  

8) ”Mūžīgā piemiņa” (Det eviga minnet) 

Två vänner, Kriss och Vents, driver en affär ihop. De har varit vänner länge. Vents 

har en fru  Madlena som vill att Vents ska driva affären själv med hennes hjälp. Hon 



är inte nöjd över att de båda vännerna driver affären och börjar blanda sig i relationen. 

Madlena intalar sin man att Kriss är både lat och opålitlig men samtidigt känner hon 

en viss attraktion till honom. Vännerna blir snabbt ovänner och Vents lägger fram ett 

förslag för att köpa ut Kriss. Detta går Kriss inte med på utan stannar kvar i butiken. 

En dag faller Kriss ihop i butiken framför ögonen på Vents och dör. Vents blir ledsen 

och ångrar att han blivit ovän med Kriss pga av sin fru.  

 9)  ”Pirmā deja” (Den första dansen) 

Andrejs är en begåvad kille som är duktig i alla teoretiska ämnen men inte så bra på 

sport. Dagen har kommit då han ska gå med sina föräldrar till en danssammankomst. 

Han vill inte gå men blir tvingad av sin mamma. På plats vid dansgolvet bjuder han 

upp Baiba men kan inte röra fötterna. Andrejs får panik och rusar därifrån. 

 10) ”Kāds vakars” (En kväll) 

Elita är en ensamstående mamma med två döttrar, fadern är död. De är bjudna till 

några släktingar i en annan stad och bestämmer sig för att åka. Den yngsta dottern, 

Anda, vill inte följa med. Den äldsta dottern, Vaira, avslöjar för mamman att Anda 

har träffat en kille vid namn George. Mamman har ingen bra kontakt med Anda och 

oroar sig nu för att lämna henne ensam hemma. Vid tågstationen ångrar sig mamman 

och vänder hemåt. Huset är tomt men snart hör hon att Anda och George är på väg in i 

huset. Hon gömmer sig i ett rum och lyssnar på deras konversation. George planerar 

att bryta sig in hos grannen. Mamman stoppar detta och George börjar hota dem båda 

med en kniv men försvinner efter ett tag.  

 11) ”Sava dzīve” (Mitt liv) 

Mormor, som hela tiden har tagit hand om barnbarnen, har nu bestämt sig för att gifta 

sig med Jēkabs och starta ett eget liv med honom. Dottern blir förskräckt och tycker 

inte att en gammal mormor ska gifta om sig. Hon förbjuder barnen att träffa sin 

mormor i hennes nya hus. Ett av barnen gör ändå detta i smyg vilket dottern får reda 

på och blir förbannad. Dottern är på väg till mormors hus för att berätta om sitt 

missnöje men upptäcker snart att mormor har det väldigt bra och är lycklig. Dottern 

ångrar nu att hon varit så kritisk till äktenskapet och känner sig lättad.  

 



12) ”Atceres” (Minnen) 

Vaira och Jekabs träffas på en lettisk sammankomst. Vaira är intresserad av mannen 

och ber honom berätta om sitt liv. Jekabs berättar att han och hans fru var bönder 

tidigare och tillsammans har de en dotter. Under kriget hamnade frun och dottern i 

Sibirien, medan han själv lyckades fly och hamnade i ett flyktingläger. Jekabs berättar 

för Vaira att han fortfarande älskar sin fru och barn och att de brevväxlar med 

varandra.  

13) ”Ciemiņi brauc” (Gästerna kommer) 

Anda och Arnis väntar gäster. Deras vänner som de träffade i Tyskland på 

flyktinglägret ska komma på besök och stanna i några dagar. Anda och Arnis är 

väldigt glada över besöket, för de har inte träffats på länge. Erina och Jekabs är 

framgångsrika i Amerika och har lyckats bättre ekonomiskt än Anda och Arnis. 

Besöket blir inte så lyckat.  Erina vill inte äta köttet som Anda har tillagat och de 

skryter om sina rikedomar under hela vistelsen. Anda och Arnis känner inte längre 

samma gemenskap med vännerna som de hade förut.  

14) ”Sīkā dvēsele” (Den lilla själen) 

Klavs hyr ett rum hos Marta som även lagar mat åt honom varje dag. En dag lyckas 

han rädda livet på ett barn som tillhör en rik familj och får en stor summa pengar som 

tack. Klavs hamnar i händelsernas centrum men Marta verkar inte bry sig. Detta 

tycker inte Klavs om och ifrågasätter Marta. Hon svarar med att det var en ren slump 

att han befann sig där barnet var och därför kunde rädda det. Klāvs missköter 

betalning av hyra och mat och pratet på stan om hans hjältedåd minskar. Under tiden 

träffar Marta en man och de bestämmer sig för att gifta sig. Klavs får reda på detta 

och blir mycket ledsen då han inser att han faktiskt älskar Marta. Han bryr sig inte 

längre om pengarna han fått utan önskar istället att han vore med Marta.  

15) ”Vētra Naktī” (Stormen i natten) 

Alvils gifter sig med en yngre kvinna, Tereza. Hon har nyligen kommit till Kanada 

från Grekland och jobbade på kafé när de träffades. Hon flyttar in hos Alvils som har 

en stor gård ute på landet. Åren går och Tereza börjar flörta med grannpojken Ian 

Stone. Alvils får reda på detta och begår självmord. 




