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Abstract 

Voices, Faces and Dialogues: Narration and Ethics in Sara Lidman’s Tjärdalen 

Sara Lidman’s first novel, Tjärdalen (The Tar Pit, 1953), addresses ethical issues in a remote 

village in the north of Sweden. This essay discusses the novel’s narrative technique and the 

ethical aspects implied by the narration and aesthetic design. The approach is based on Adam 

Zachary Newton’s narrative ethics, which links narrative theory and method with an ethical 

perspective. Mikhail Bakhtin’s literary theory and Gérhard Genette’s concept of focalization 

are starting points for the analysis. The ethical framework is drawn both from Bakhtin and 

from philosophers Martin Buber and Emmanuel Levinas. This means that responsibility is a 

more important concept than the collective and individual guilt that has been the focus of 

some interpretations of the novel. Furthermore, in the essay, the concept of dialogue is both a 

narrative technique and an ethical position, thus knitting together the different parts of the 

essay: how ideas, voices, faces and eyes meet and how the village interacts with the outside 

world.  

 Tjärdalen’s design opens to a polyphonic analysis and the essay examines how the text’s 

ethical and intersubjective emphasis grows out of the composition – out of the arrangement of 

scenes and viewpoints. The dialogue between multiple voices continues in the representation 

of the characters’ inner life. Petrus’ character is constructed as open and questioning, inviting 

discussion, persuading and arguing rather than dictating. In the essay this way of life is 

defined as dialogic, as opposed to the monologic positions of characters like Blom and Albert. 

The essay finds, however, that the strong position of the narrator dilutes the polyphonic 

pattern. The examination of the narrator explores both her loyalties and the attitudes and 

worldviews that she rejects.  

 Particular emphasis is placed on the analysis of Jonas’ character, as the plot starts and 

ends with his eyes. The symbolism of the eyes and of the face forms a parallel structure in the 

text, giving the ethical discussion a depth not achieved by rational dialogue and reflection. In 

the essay, this level is interpreted by Levinas’ ethics, where the face and the eyes represent a 

call to responsibility.  

 At the end of Tjärdalen, the ethical questions are transferred to the wider society outside 

the village. The analysis explores two lines in this shift: One is how the spatial organisation of 

the narrative and the unchanging quality of the village life leads to a circular composition. 

The other is how the text brings social criticism back to its origin in interpersonal relation-

ships: to meetings face to face and to the responsibility for the “other” that, according to 

Levinas, Buber and Bakhtin, is the basis of these encounters.   
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1. Inledning 
 

1.1. Presentation av Tjärdalen, receptionen och författarskapet  

Tjärdalen var Sara Lidmans debutroman och publicerades 1953.1 Få verk har så bestämt 

placerat en författare i recensenternas och publikens medvetande och därtill etablerat en plats 

och, i vidare bemärkelse, ett rum i författarskapet. Platsen är byn Ecksträsk med omgivningar, 

som återkommer gång efter annan i Sara Lidmans produktion. Rummet är byn som socialt 

rum för människors möten och relationer. 

 Tjärdalen utspelas under en midsommarvecka på 1930-talet och skildrar en by på gränsen 

mellan naturahushållning och penningekonomi, där moderniteten ännu befinner sig på visst 

avstånd. Närmaste samhälle med kyrka och bank ligger tre mil bort och nås med buss eller 

med häst och vagn.2 I Sverige är det en tid av ekonomisk depression och arbetslöshet. Titeln 

syftar på den tjärdal intrigen utgår från, en mila för utvinning av tjära och en 

inkomstmöjlighet för bonden Nils. När han ska tända sin tjärdal är den emellertid raserad. 

Den skyldige, Jonas, har fastnat i raset. Några bykarlar bär hem Jonas, men finner på ursäkter 

för att slippa vidare ansvar. Istället får den efterblivna Vendla, kallad Vela, vårda honom. 

Bonden Petrus får så småningom veta hur illa skadad Jonas är och kallar på läkare, men då är 

det för sent och Jonas dör i kallbrand. Petrus ser tjärdalen som ett prov som byborna inte 

bestått. Alla svek utom Vendla, och även Petrus sviker. Han saknar pengar till 

”halvårsräntan”. När byns rikeman, Albert, lurat till sig resterna av tjärdalen till underpris, vill 

Petrus ställa honom till svars för det, men förleds istället att låna pengar av honom.  

 Tjärdalen följdes 1955 av Hjortronlandet, en roman om tre kronotorparfamiljer på Ön 

några kilometer utanför Tjärdalens Ecksträsk, som också finns med i bakgrunden i 

skildringen av Ö-familjerna. Kronotorparna arrenderar sin mark av staten och arrendet är 

förbundet med villkor om flit och produktivitet. I Hjortronlandet representerar byn Ecksträsk 

en del av etablissemanget, där bönderna inte bara har gynnsammare odlingsförhållanden utan 

också större handlingsfrihet och större möjligheter att påverka sina liv genom att de äger sina, 

om än skuldsatta, hemman.  

 Såväl Tjärdalen som Hjortronlandet har verklighetsbakgrund i miljöer och livsvillkor i 

Sara Lidmans hemby Missenträsk. I den bemärkelsen är skildringen av hemtrakten också en 

                                                 
1 Sara Lidman, Tjärdalen, Stockholm: Bonnier 1953. Sara Lidmans verk anges i fortsättningen bara med 

boktiteln.  
2 I Tjärdalen omnämns detta samhälle med bank, läkare och kyrka bara som ”samhället”. I uppsatsen kallas det i 

fortsättningen för centralort för att skilja ut det från andra betydelser av begreppet samhälle. 
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gestaltning av en historisk tid och plats i Sverige. Detsamma gäller det paradigmskifte i 

samhället som det s.k. Jernbaneeposet (1977–1999) skildrar: modernitetens inbrott i 

Norrlands inland, med järnvägen både som symbol för modernitet och som fysiskt medel för 

inlemmandet i denna modernitet.3 I sin bok om eposet, ”kärlek! och någonting att skratta åt! 

dessutom” (2008), drar Annelie Bränström Öhman paralleller mellan Sara Lidmans 

författarskap och forskarens arbete och kunskapssökande. I författarskapet finns, skriver 

Bränström Öhman, en ”drivkraft att levandegöra och tillföra ny kunskap om en avgränsad och 

noggrant studerad historisk kontext […]”.4 Ett annat perspektiv på författarskapet formuleras 

av Birgitta Holm i den biografiskt inriktade Sara Lidman – i liv och text (2005): förmågan att 

förena konstnärskap med politisk opinionsbildning.5 Sara Lidmans engagemang i 

Vietnamrörelsen på 1960-talet är välkänt och i gruvarbetarstrejken vid LKAB 1969 kom 

intervjuboken Gruva (1969) att få en roll i opinionsbildningen.  

 Sara Lidmans offentliga politiska engagemang ligger ännu i framtiden vid debuten med 

Tjärdalen. I fokus för recensionerna stod det etiska och moraliska innehållet och ett tema om 

skuld och ansvar. Holger Oijens i Folket i Bild talar om hur ”bybornas mänskliga begränsning 

och ynkedom rullas upp som ett drama om skuld och medansvar.”6 Ivar Harrie i Expressen 

menar att Sara Lidman renodlar problemet om ”hur kollektivet ska ställa sig till sina uslaste 

medlemmar, till själva sabotörerna när de är i nöd […]”. I Hufvudstadsbladet i Helsingfors 

ger Nils-Börje Stormbom (signaturen N-B.S.) bykollektivet huvudrollen i Tjärdalen. Andra 

recensenter lägger istället tonvikten vid Petrus: Anders Ehnmark beskriver honom som ”den 

annorlunde, den intellektuelle, medveten om sin och hela byns skuld” i Upsala Nya Tidning. 

Elisabeth Tykesson i Bonniers Litterära Magasin (BLM) ger honom roll av ”byns samvete” 

och talar om ”disputationen” som försiggår i Petrus hjärna. Sigvard Mårtensson (signaturen 

Må) i Skånska Dagbladet ser Petrus som en tänkande men skröplig människa och kallar 

pengarna han lånade av Albert för ”judaspengar”. 

 Berättandets former får inte samma noggranna uppmärksamhet som den etiska och 

moraliska tematiken, men de flesta recensenter kommenterar iögonfallande drag i 

framställning och komposition. Inte oväntat uppmärksammar man det dialektala språkbruket. 

Anders Ehnmark noterar även synvinkelväxlingarna i sin mer kritiska recension i Upsala Nya 

Tidning. Expressens Ivar Harrie formulerar dem som att ”Ecksträskarna ska få tala för sig 

                                                 
3 En förteckning över böckerna i Jernbaneeposet, Jernbanesviten eller bara Jernbanan som samlingsutgåvan 

2003 kallades, finns i källförteckningen.  
4 Annelie Bränström Öhman, ”kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom”. Sara Lidman och den 

kärleksfulla blicken, Säter: Pang 2008, s. 20.  
5 Birgitta Holm, Sara Lidman – i liv och text, rev. uppl., Stockholm: Bonnier 2005 (1998), s. 12. 
6 För en lista över i uppsatsen nämnda recensioner med recensent och publiceringsdatum, se källförteckningen.  
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själva.” Några recensenter har också iakttagit en antitetisk struktur. I Göteborgs-Tidningen 

(GT) summerar Carl-Olof Lång (signaturen C.O.L.) romanen som ”en diskussion om 

främlingskap och samarbete” och Örjan Lindberger skriver i Vi om kontrasten mellan 

”försommarens fägring och människornas elände, som går igenom hela boken […]”. 

 Tjärdalen ställer frågor om svek och ansvar som ska återklinga i Sara Lidmans kommande 

produktion, skriver Eva Adolfsson i en lyhörd essä, ”I Sara Lidmans gränsvärldar” (I 

gränsland 1991), och berättandet karaktäriseras som en ”koncentrerad sammansatthet”.7 Det 

finns alltså anledning att studera inte bara de etiska och moraliska problemställningar som 

presenteras i fiktionen utan också textens form och uppbyggnad och vad man kan utläsa av 

dess konstruktion.  

1.2. Uppsatsens syfte och bakgrund i narrativ teori 

Framställningen i Tjärdalen präglas av de många direkta dialogerna – ”rapporterat tal” med 

Gérard Genettes terminologi i Narrative Discourse (1972).8 I romanen ställs också olika 

röster, idéer och perspektiv mot varandra, speglade genom olika personers livsinställning, 

deras särskilda syn på världen och sig själva – vad Michail Bachtin i Dostojevskijs poetik 

(1963) definierar som ”människans tolkande och värderande position i förhållande till sig 

själv och den omgivande verkligheten.”9 Bachtins teori om dialog, dialogicitet och polyfoni är 

en startpunkt för analysen. De många samtalen och mötena mellan människor – ansikte mot 

ansikte, i blickar och ögonkontakt – har också en etisk innebörd. I filosofen Emmanuel 

Levinas Totality and Infinity (1961) utgör sådana möten själva grunden för etiken.10 Det 

etiska synsätt som uppsatsen tillämpar ska emellertid redovisas i ett särskilt avsnitt.  

 Röst och seende är väletablerade begrepp i narrativ teori. Hos Genette står begreppet röst 

främst för den berättare han menar alltid finns i fiktionsberättelser, även i de mest sceniska 

framställningar med liten distans till det berättade. Berättarrösten – vars närvaro och funktion 

i Tjärdalen jag avser att undersöka – skiljs hos Genette från synvinkeln, som han benämner 

fokalisering och som avser den romanfigur genom vars medvetande händelserna skildras.  

 Genettes formella och strukturalistiska kategoriseringar av berättarpositioner och 

synvinklar säger emellertid inget om berättandet i vidare mening: vilka teman, motiv och 

                                                 
7 Eva Adolfsson, ”I Sara Lidmans gränsvärldar” i I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap, Stockholm: 

Bonnier 1991, s. 208. 
8 Gérard Genette, Narrative Discourse, eng. övers. Jane E. Levin, Ithaca, New York: Cornell Paperbacks/ 

Cornell Univ. Press 1983 (1972), s. 172f.  
9 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, övers. Lars Fyhr och Johan Öberg, Gråbo: Anthropos 1991 (1929/1963), 

s. 53.  
10 Emmanuel Levinas, Totality and Infinity. An Essay on Exteriority, eng. övers. Alphonso Lingis, Duquesne 

studies, Philosophical series, Pittsburgh, Pennsylvania: Duquesne Univ. Press 1969 (1961).  
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stildrag man kan urskilja och vilka funktioner de har, än mindre om berättandets etiska 

dimensioner eller om den dialog mellan olika röster som ligger implicit i en texts 

fokaliseringsväxlingar.11 En forskare som undersökt just etik i berättandet är Adam Zachary 

Newton. I sin bok Narrative Ethics (1995) argumenterar han för att narrativ teoribildning 

också ska utforska etiken på berättandets olika nivåer, bl.a. då etiken i fiktionens mönster och 

strukturer.12 Narrativ etik handlar inte om att söka lösa eller värdera de problem en text för 

fram, menar Newton, utan om berättandets konkreta, narrativa egenskaper. Det handlar inte 

om att moralisera över romanens karaktärer eller lägga fast vad i fiktionen som är rätt eller fel, 

utan om att undersöka vad de narrativa strukturerna förmedlar, att undersöka själva 

”Sägandet” (Saying) med Newtons Levinasinspirerade formulering.13 Han urskiljer tre, i 

praktiken sammanflätade kategorier av narrativ etik: Berättandets etik avser ”formell design 

och relationer mellan berättare, berättelse och personer.” Den representationella etiken, 

Newtons kategori två, rör fiktionens plan, i Tjärdalen t.ex. ansvarstematiken sådan den 

gestaltas i romanen. Den hermeneutiska etiken slutligen gäller läsningen och läsarens 

ansvar.14  

 Så läser också Jenny Bergenmar Newton i sin avhandling Förvildade hjärtan (2003), som 

behandlar etik och estetik i Gösta Berlings saga. Till de två första kategorierna räknar hon där 

”berättartekniska frågeställningar, så som berättarröst, perspektiv och intrig, samt etiska 

problem som gestaltas i texten.”15 Helen Andersson benämner kategorierna som textens 

”presentationella”, ”representationella” och ”receptionella” aspekt i sin avhandling Det etiska 

projektet och det estetiska (1998), som behandlar Lars Ahlins författarskap.16 Till deras 

läsningar av narrativ etik ska jag återkomma.  

                                                 
11 Genette öppnar senare för två ”narratologier”: en tematisk som består av en analys av innehållet och en 

formell, modal, som handlar om det sätt som berättandet är uppbyggt på. Gérard Genette, Narrative Discourse 

Revisited, eng. övers. Jane E. Lewin, Ithaca, New York: Cornell Paperbacks/ Cornell Univ. Press 1990 (1983),  

s. 11, 16.  
12 Adam Zachary Newton, Narrative Ethics, Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press 1997 (1995). Fler forskare 

än Newton har teoretiserat etiken i skönlitterärt berättande. Välbekant är Wayne C. Booth, vars The Company 

We Keep ägnas relationen mellan författare och läsare. En genomgående fråga i Booths diskussion (även den 

Bachtininspirerad) är vad läsningen gör med läsaren. Newton kritiserar Booth för hans, i Newtons ögon, 

enkelriktade modell där kommunikationen går från författaren genom texten till läsaren. Förenklat kan man säga 

att Newton själv ser relationen som ett möte, en ömsesidig fordran. Wayne C. Booth, The Company We Keep. An 

Ethics of Fiction, Berkeley, Los Angeles: Univ. of California Press 1988. Jfr Newton, s. 10f, 64f. 
13 Newton, s. 5, 7, 9f.  
14 Ibid., s. 18, 25. “Narrational ethics”: “the formal design of the storytelling act, the distribution of relations 

among teller, tale and person(s) told” (s. 25); “representational ethics”: “the cost incurred in fictionalizing 

oneself or others”, “the concept of ‘life-turned-into-story’” (s. 18); “hermeneutical ethics”: “the ethical price 

exacted from readers by texts” (s. 25).  
15 Jenny Bergenmar, Förvildade hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings 

saga, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2003, diss. Göteborgs univ. 2003, s. 31. 
16 Helen Andersson, Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins 

författarskap, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 1998, diss. Lunds univ, s. 84f.  
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 Narrative Ethics utgår från bl.a. Bachtin och Levinas, till dels också Genette, och knyter 

samman narrativ teori och metod med ett etiskt perspektiv. Det är särskilt värdefullt när det 

gäller en roman som Tjärdalen, där de etiska och moraliska frågorna utgör själva intrigen och 

där berättandet är ”sammansatt” och mångdimensionellt. Uppsatsens syfte är att mot denna 

bakgrund utforska och belysa några aspekter på berättande och strukturer i Tjärdalen, samt att 

med hjälp av egna och andras iakttagelser diskutera deras etiska innebörd. Jag utgår från 

några av begreppen i recensionerna ovan: att se romanen som en ”diskussion” eller 

”disputation”, det medvetna arbetet med synvinklar – m.a.o. romanens olika röster – och 

ansvarstematiken.  

 Newtons teori har bestämt uppsatsens inriktning, men utöver de ovan nämnda Genette och 

Bachtin hämtas begrepp, metod och inspiration från litteraturforskare av ett flertal olika slag. 

Den rikliga förekomsten av dialoger och (vad som synes vara) inre monologer i Tjärdalen gör 

analysen av hur tal och tänkande framställs till en viktig del av uppsatsen. Begrepp och teori 

hämtas bl.a. från Dorrit Cohns Transparent Minds (1978).17 Liknande frågor diskuteras även 

av en svensk romanforskare, Staffan Björck, i Romanens formvärld, först utgiven 1953.18 

Jämsides med klarsynta och precisa analyser av ett antal svenska romaner innehåller den även 

teoretiskt inriktade diskussioner om form och struktur i prosaberättande. Dessa och övriga 

teorier presenteras utförligare när de blir aktuella i uppsatsen.  

 Jonas olycka tvingar byborna att ta ställning, individuellt och kollektivt. Berättandet utgår 

från dessa nivåer – de enskilda personerna, byn och dess grupperingar. Uppsatsen kommer 

därför i första hand att behandla dessa nivåer, men i Tjärdalen skymtar ytterligare en: Sverige 

utanför byn och samhället i vidare bemärkelse, med dess konflikter och motsättningar. Hur 

berättandet förhåller sig till denna nivå behandlas i en sista del av textanalysen.  

 Där det funnits svenska översättningar av källorna för teori och metod har jag använt mig 

av dem. Översättningarna i övrigt är mina egna. Kursiveringar och andra grafiska markeringar 

är källans där inget annat anges, både vad gäller Sara Lidmans egna texter och övriga källor.  

1.3. Tidigare forskning om Tjärdalen och Sara Lidman 

Recensenternas iakttagelser har utvecklats och fördjupats i forskningen kring Sara Lidman 

och Tjärdalen. I senare forskning analyseras debutboken ofta tillsammans med flera av Sara 

Lidmans verk och det är särskilt några motiv och teman som visar sig träda fram i roman efter 

                                                 
17 Dorrit Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton, New 

Jersey: Princeton Univ. Press 1978.  
18 Staffan Björck, Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik, 6 rev. uppl, Stockholm: Natur och 

Kultur/NoK pocket 1970 (1953).  
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roman.19 Dit hör platsens betydelse och ett Judasmotiv som kretsar kring frågor om svek, 

skuld och ansvar. I Sara Lidmans produktion över åren ser forskarna också en utveckling mot 

ett alltmer etiskt, varsamt berättande, en strävan efter en etisk författarhållning.  

 Två stora Lidmanstudier har redan nämnts: Birgitta Holms Sara Lidman - i liv och text 

och Annelie Bränström Öhmans ”kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom”. Birgitta 

Holms bok är en innehållsrik genomgång av Sara Lidmans liv och verk från uppväxten i 

Missenträsk fram till de sist publicerade verken, som är tillagda i en reviderad upplaga av 

biografin. Holm analyserar texterna, redovisar forskningen kring dem och utvecklar den 

biografiska och historiska bakgrunden till platser och personer. En matris för författarskapet 

är, menar hon, bygemenskapen och dess samspel med platsens speciella karaktär.20 Kärleken 

till platsen och rotningen i den genomsyrar Sara Lidmans Västerbottenskildringar och har 

observerats av flera forskare. Även Eva Adolfsson ser byn som en matris för författarskapet 

och avläser kärleken till den i sättet att berätta om den: ”i det grannlaga lyssnandet till vars 

och ens argument och särskilda omständigheter och egenskaper […]”.21 Begreppet by blir i 

Adolfssons analys mer ett socialt rum för människors möten och relationer än en specifik 

plats, iakttagelser som jag ska återkomma till senare i uppsatsen: 

 

Sara Lidmans litterära värld kan sammanfattas i ordet BYN. Den kan ligga i Norrland, i Afrika eller i 

Vietnam. Denna by är ett förhållande mellan människor, och ett förhållande mellan olika slag av språk. [---]  

 Sara Lidman närmar sig sina byar inifrån, från människornas tal. Länge, och oftast förgäves, får man 

leta efter landskapspanoreringar eller husbeskrivningar. Det är byns täta, komplicerade förhållande mellan  

människorna som sätts i spel. 22 

 

De stildrag som direkt möter läsaren i Tjärdalen är den rikliga användningen av dialekt och 

det poetiska uttryckssättet med komprimeringar, ellipser, metaforer, nybildningar av ord och 

uttryck (”ödmjukrättfärdigt”, ”gråtsnopen”, ”punktlighetssnobbig”). ”Kanske kan man inte 

tänka sig Tjärdalen utan fyrtitalismens bildrika poesi”, skriver Holm om bildspråket och 

räknar till inte mindre än sjutton nyskapande metaforer på de första sex sidorna.23 En del av 

spänningen i Tjärdalen skapas, menar hon, just genom motsättningen mellan det 

modernistiskt höglitterära och det talspråkliga, muntliga historieberättandet. I sin läsning av 

                                                 
19 I senare forskning har man också haft tillgång till det arkiv som Sara Lidman donerade till Forskningsarkivet 

vid Umeå universitet 1998 och som sedan byggts på ytterligare: http://www.foark.umu.se/samlingar/hand52.htm 

(hämtad 2013-06-15). 
20 Holm, s. 9.  
21 Adolfsson, I gränsland, s. 207.  
22 Ibid., s. 205.  
23 Holm, s. 96f.  
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Tjärdalens reception poängterar hon också förening som nyckelord: hur de högsta andliga 

frågorna förenas med den bondska vardagen.24 

 Tyngdpunkten i Tjärdalen finner Holm i skulden, både individuellt och kollektivt. 

Skulden är dels konkret – Holm hänvisar till en verklig skuld som den lidmanska familjen 

hade – dels anknyter den till romanens bibliska svek- och judastema. Petrus och Judas lånar 

drag av varandra, medan Jonas likt en Judas står utanför gemenskapen, samtidigt som han ges 

en frälsarroll i texten. ”Ett omhuldat grepp i modernismen var att använda sig av en hypotext”, 

skriver Holm, ”en text eller myt som en annan text ympas på. [---] För Tjärdalen är det Nya 

Testamentet och passionshistorien.” Jonas döende blir i Holms analys en golgatavandring.25 

 Annelie Bränström Öhman undersöker kärlekstematiken i Jernbaneeposet och kärleken 

som nav för Sara Lidmans författarskap i ”kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom”, 

som emellertid inte tar upp Tjärdalen. Hon beskriver hur kärleken som berättarstrategi 

utvecklas från Hjortronlandet och framåt och finner i konstnärskapet en kärleksfull blick som 

gör människan ”varse sin mänsklighet”. Redan från Hjortronlandet fungerar den som en 

knutpunkt mellan etik och estetik, en knutpunkt som Bränström Öhman kallar kärlekens 

poetik.26 Hon pekar också på hur blicken hos Sara Lidman är förknippad med förmågan till 

reflexivitet. I Sara Lidmans berättande innebär att se samtidigt att reflektera över tiden och 

existensen, men blicken rymmer också en fordran: ”ett underförstått krav på författaren, eller 

den romangestalt som görs till ställföreträdande bärare av blicken, att uppfylla ett mänskligt 

mognadskrav.”27  

 Bränström Öhman refererar inte till Newtons Narrative Ethics, men det etiska berättande 

hon diskuterar har släktskap med Newtons syn på berättande som en etisk relation: en fordran 

och ett ansvar. Vad betyder det, frågar sig Newton med olika formuleringar i sin inledning, att 

generera och förmedla berättelser och att skapa fiktiva personer?28 Liknande frågor om 

författarens ansvar genomsyrar diskussionen om Sara Lidmans författarskap, så som de 

formuleras av Bränström Öhman, Holm och andra forskare och även av Sara Lidman själv i 

formeln ”förmedla utan att förråda”.29 ”Sara Lidmans författaridentitet tycks till stor del 

                                                 
24 Holm, s. 112 (med referens till Tykessons recension i BLM). 
25 Ibid., s. 101.  
26 Bränström Öhman, s. 63f. 
27 Ibid., s. 66.  
28 Se t.ex. Newton, s. 7, 11.  
29 Cit. i Madeleine Grive, ”Sara Lidman skriver hela världens språk” i Röster om Sara Lidman. Från ABF 

Stockholms litteraturseminarium i mars 1991, Stockholm: ABF 1991, s. 76. Jfr Holm, s. 241.  
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bygga på upplevelsen av ansvar: Att inta en djupt ansvarsfull position mitt i världen”, skriver 

Maria Bergom-Larsson i ”Sara Lidman – Leendet och svärdet” (Kvinnomedvetande 1976).30  

 Även Jutta Kerber berör den etiska hållningen i avhandlingen Sara Lidmans frühe 

Norrlandsromane (1989), som behandlar strukturer och moraliska frågor i Sara Lidmans fyra 

första romaner: Tjärdalen, Hjortronlandet och de två böckerna om Linda Ståhl, Regnspiran 

(1958) och Bära mistel (1960).31 Kerber finner i romanerna en appell till mellanmänskligt 

ansvarstagande och förståelse. Den varsamhet som romangestalterna iscensätts med är särskilt 

märkbar när det gäller figurer som är utanförstående och utsatta för fördomar, menar hon. I 

Tjärdalen exemplifieras detta med en analys av Vendla.32 Strukturellt läser Kerber romanen 

som ett drama och dispositionen i form av dagsetapper som en dramatisk kurva: Onsdagens 

inledning, Torsdagens fördröjning, stegring på Midsommarafton och Midsommardagen, 

höjdpunkt på Måndagen och upplösning på Tisdagen.33 Med hjälp av begreppet förknippning 

(Verknüpfung) visar hon hur konstruktionen konstfärdigt binds samman genom förebådanden 

och tillbakablickar. I perspektivväxlingarna mellan olika personer och byn som kollektiv 

förbereds också personernas inträde genom omnämnanden och hänvisningar innan de 

uppträder direkt i berättelsen, dvs. innan de kommer i kontakt med tjärdalsaffären.34

 Liksom i de första recensionerna, där några recensenter uppfattade Petrus som 

huvudperson, andra bykollektivet, har man i forskningen lagt tonvikten olika mellan kollektiv 

och individ i Tjärdalen. Holm menar att Petrus ”mitt i skeendet” avlöser Nils som 

huvudperson.35 Jan Stenkvist ser en struktur där individ ställs mot kollektiv i de fyra första 

romanerna, i en artikel om Sara Lidmans tidiga produktion (Svensk litteratur 1870–1970, 3, 

1975). Den moraliskt eller intellektuellt avvikande får avteckna sig mot en mer eller mindre 

homogen omgivning, skriver han, och ”Sara Lidmans sympatier ligger i stort på fribrytarnas 

sida.”36 Maria Bergom-Larsson formulerar förhållandet mellan individ och kollektiv 

annorlunda. Tjärdalen och Hjortronlandet har båda kollektivet som subjekt, menar hon, ett 

kollektiv som ”prismatiskt” bryts upp i flera olika subjekt. De två första romanerna handlar i 

Bergom-Larssons analys om spänningar inom kollektivet: om hur man bearbetar moraliska 

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

klass i litteraturen, Stockholm: Rabén & Sjögren 1976, s. 141.  
31 Jutta Kerber, Sara Lidmans frühe Norrlandsromane, serie Münstersche Beiträge zur deutschen und nordischer 

Philologie, Münster: Kleinheinrich 1989, diss. Münster (Westfalen) Univ. 1987.  
32 Ibid., s. 171.  
33 Ibid., s. 18. 
34 Ibid., s. 20.  
35 Holm, s. 101.  
36 Jan Stenkvist, ”Ur de oälskades liv. Sara Lidman” i Gunnar Brandell och Jan Stenkvist, Svensk litteratur 

1870–1970. 3, Den nyaste litteraturen, Stockholm: Aldus 1975, s. 77. Jfr Holm, s. 188.  
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och sociala problem, om utstötningsmekanismer, likgiltighet och läkningsprocesser. De första 

romanerna skiljer sig därvidlag från den senare Bära mistel, där händelseförloppet 

struktureras genom ett enda medvetande.37 Det är en analys som är intressant för min uppsats, 

som bl.a. annat ska undersöka hur Tjärdalens kollektiv konstrueras. Bergom-Larsson myntar 

också begreppet ”flytande subjekt” för Sara Lidmans sätt att gestalta olika tankevärldar, vilket 

ska diskuteras mer i detalj längre fram i uppsatsen.38 

 Tjärdalen har även behandlats i akademiska uppsatser. I uppsatsen refererar jag till tre av 

dem. Beata Hansson jämför språk och stil i Tjärdalen och Lifsens rot i sin magisteruppsats 

Sara Lidman och ’aningsspråket’ (1998).39 Grundforskningen i Tiia Derblom-Andersons 

trebetygsuppsats Berättarteknik i Sara Lidmans Tjärdalen från 1967 citeras av ett par olika 

forskare.40 Johanna Othén visar i sin magisteruppsats Tredje ståndpunkter. En biteoretisk 

studie av Sara Lidmans femtiotalsromaner (2007) hur dikotomier som liv–död, offer–

förövare, djur–människa, Jesus–Judas glider samman och kan dekonstrueras till ett både–och 

eller till ett varken–eller, dvs. till en tredje ståndpunkt.41 Jag ska emellertid i det följande 

diskutera textens motsättningar i såväl innehåll som form ur ett annat perspektiv, ett 

dialogiskt.  

 Den forskning om Sara Lidmans författarskap som redovisats ovan rör formen och 

dynamiken i berättandet, både vad gäller den på flera sätt modernistiska konstruktionen av 

romanerna som Holm iakttar och den etiska kommunikation med läsarna som är implicit i 

formuleringar som ”ansvarsfullt”, ”kärleksfullt” eller ”varsamt” berättande. Berättandets och 

språkets betydelse finns också inskrivet i de flesta av Sara Lidmans romaner. Det gäller inte 

minst Tjärdalen, där Petrus berättarglädje, språkliga nyfikenhet och förmåga till reflektion 

representerar ett slags förhållningssätt till språket, medan t.ex. distinktionen mellan dialekt 

och rikssvenska markerar språkets betydelse på en annan nivå i berättandet.  

1.4. Frågeställningar, metoder och avgränsningar 

Det varsamma berättande som forskarna ovan diskuterar avser i samtliga fall författaren som 

person. Det är Sara Lidmans förhållningssätt till sina fiktiva gestalter som analyseras som 

kärleksfullt, etiskt eller varsamt. Uppsatsens ambition sträcker sig emellertid inte längre än till 

                                                 
37 Bergom-Larsson, s. 124, 128, 142. 
38 Ibid., s. 128. 
39 Beata Hansson, Sara Lidman och ’aningsspråket’, magisteruppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Stockholms univ. ht 1998.  
40 Tiia Derblom-Anderson, Berättarteknik i Sara Lidmans Tjärdalen, trebetygsuppsats, Institutionen för nordiska 

språk, Uppsala univ. vt 1967. Jfr bl.a. Holm, s. 100.  
41 Johanna Othén, Tredje ståndpunkter. En biteoretisk studie av Sara Lidmans femtiotalsromaner, 

magisteruppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala univ. vt 2007. 
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textens verkningsmedel och inre strukturer. Diskussion och analys sker med hjälp av 

berättartekniska begrepp som berättare, berättarhållning, synvinklar, komposition eller 

konstruktion. Intressant för uppsatsens del är således t.ex. vilka funktioner berättarens 

inlevelse och närhet resp. distans har i Tjärdalen, medan författarens intentioner och person 

bara undantagsvis berörs.  

 Med berättare avses i uppsatsen Genettes extra- och heterodiegetiska berättarinstans – en 

berättare som står utanför fiktionsvärlden och inte deltar som en karaktär i den.42 Andra 

teoretiker än Genette har sammanfattat berättare, romanfigurer och andra element i textens 

konstruktion med begreppet implicit författare.43 Det är också vad man enklast kan översätta 

Bachtins författarbegrepp med: inte den biografiska personen utan det jagmedvetande som 

läsaren uppfattar i texten.44 

 Uppsatsens övergripande syfte är att belysa berättandet i Tjärdalen ur olika aspekter och 

undersöka den etik som därmed förmedlas. Jag utgår från traditionella textanalytiska frågor: 

Hur är texten konstruerad? Vilka är romanens framträdande motiv och teman? Hur ser 

berättarnärvaron i texten ut? Med vilka uttrycksmedel gestaltas den etiska tematiken? Hur 

konstrueras bykollektivet och hur rör sig berättandet mellan kollektiv och individer? Viktigt 

är också, som redan framgått, textens och berättarens förhållningssätt: Vilken hållning intar 

berättaren till sina romanfigurer, till de idéer som framförs och till den etiska och moraliska 

tematiken? Newtons diskussion om narrativ etik ligger till grund för upplägget, liksom 

Bergenmars berättartekniska frågor i anslutning till Newtons kategorier.  

 I uppsatsens två första delar prövas texten mot Bachtins begrepp polyfoni, dialog och 

dialogicitet. Bachtin återkommer vid olika tillfällen i Lidmanforskningen ovan. Särskilt gäller 

det hans teori kring den karnevaliska litteraturen, där skrattet är ett medel att kasta om och ta 

ner förhärskande maktstrukturer på jorden, ett folkligt skratt som gycklar med överhet och 

auktoriteter.45 Karnevalsteorin har använts som analytiskt redskap för att avtäcka strukturer i 

                                                 
42 Genette, Narrative Discourse, s. 248 (en sammanfattning). 
43 Seymour Chatman definierar implicit författare som det mönster (”text design”, ”text intent”) som kan 

rekonstrueras ur texten, medan Booth talar om den bild av författaren som är nedlagd i verket med avseende på 

värderingar och normer. Seymour Chatman, Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, 

Ithaca, New York: Cornell Univ. Press 1990, t.ex. s. 86. resp. Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, 2 ed., 

Chicago: Univ. of Chicago Press 1983, t.ex. s. 73f.  
44 Jfr t.ex. Michail Bachtin, ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk poetik” i Det 

dialogiska ordet, övers. Johan Öberg, 3 uppl., Gråbo: Anthropos 1997 (1937–38, 1975), s. 161f. Bachtin skiljer 

där mellan ”författaren-människan” och ”författaren-verkets skapare”. Den senares aktivitet möter vi enligt 

Bachtin framför allt i verkets komposition.  
45 Bachtin utvecklar sin karnevalsteori i Dostojevskijs poetik (kap. 4, s. 109–191) och i Rabelais och skrattets 

historia. François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen, övers. Lars Fyhr, 

3.e rev. uppl., Gråbo: Anthropos 2007 (1965). Holm gör t.ex. en alltigenom karnevaliskt präglad analys av 

Hjortronlandet i Sara Lidman – i liv o text.  
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Sara Lidmans romaner, men man refererar också, oftast mer kortfattat, till Bachtins begrepp 

polyfoni, mångstämmighet, som han utvecklar i Dostojevskijs poetik. I polyfona romaner 

representerar varje ”hjälte” ett särskilt sätt att se på världen, en speciell världsåskådning eller 

livshållning. De olika rösterna intar likvärdiga positioner, där berättarrösten kan vara en, men 

inte är överordnad de övriga. Formen är samtalets eller trätans, skriver Bachtin, där den 

dialogiska motsättningen hålls vid liv. Romanvärlden skildrar inte en persons utveckling, utan 

olika läger i samhället, samtidigt existerande krafter.46  

 Det sätt som polyfonin realiseras på är genom dialogen, en dialog som kan utspelas på alla 

nivåer i berättandet: mellan olika formelement och tematiskt mellan olika idéer som gestaltas 

i fiktionen, vad Bachtin kallar en ”stor dialog”, samt mellan röster som lagras på varandra i 

återgivningen av romanpersonernas tal och tankar, vad Bachtin diskuterar i termer av ett 

yttrandes tvåstämmighet, dialogicitet eller som ”mikrodialog”.47 

 Många teoretiker och metodiker har under årens lopp intresserat sig för och förfinat 

analysen av hur tal och tankar framställs i skönlitteraturen och begreppsfloran är riklig 

eftersom man ofta myntat egna begrepp för de olika formerna. Jag kommer att använda 

termerna rapporterat tal eller direkt anföring (indirekt anföring är relativt sällsynt i Tjärdalen) 

samt fri indirekt anföring, i handböcker ofta benämnd erlebte Rede. I analysen stöder sig 

uppsatsen på nämnda Gérard Genette, Dorrit Cohn och Staffan Björck. Genette formaliserar 

talande och tänkande i termer av mimetisk, direkt rapporterad, återgivning resp. förmedlad 

sådan där berättaren på olika sätt återberättar vad personerna säger eller tänker. Dorrit Cohn 

systematiserar betydligt djupare hur just tänkandet gestaltas i berättande prosa och diskuterar 

bl.a. kontextens betydelse för läsarens tolkning. Intressant för uppsatsens del är också den 

problematisering av begreppet inre monolog som Björck gör i Romanens formvärld. 48  

 I ett polyfont berättande möts olika världsuppfattningar och synvinklar på lika villkor. Ett 

dialogiskt berättande behöver emellertid inte vara lika med ett polyfont sådant, och begreppet 

dialog utforskas på olika sätt och med olika innebörder i uppsatsen. Polyfonibegreppet, sådant 

det definierats ovan, används som verktyg att belysa både polyfona strukturer i berättandet 

och strukturer där berättarens eller den implicite författarens auktoritet gör sig gällande, dvs. 

                                                 
46 Bachtin, Dostojevskijs poetik. Definitionen är sammanställd av formuleringar från s. 13, 21, 29, 34, 39, 53. 

Liknande formuleringar finns på flera sidor. 
47 Bachtin, Dostojevskijs poetik, s. 48f, 196 samt schemat över det dialogiska ordets framställningsformer s. 212. 
48 Frågorna kring tal och tanke i litteraturen teoretiserades även i cirkeln kring Bachtin på 1920-talet. I en av de 

s.k. omstridda texter som ibland tillskrivs Bachtin själv, diskuterar V.N. Vološinov bl.a. infiltrationen av 

författarrösten i återgivningen av romanfigurernas tal samt just kontextens betydelse. V.N. Vološinov, Marxism 

and the Philosophy of Language, eng. övers. Ladislav Matejka och I.R. Titunik, Cambridge, Mass.: Harvard 

Univ. Press 1989 (1929), Part III, s. 109–159.  
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där det polyfona mönstret bryts. Till de etiska innebörderna i begreppen dialog och polyfoni 

ska jag strax återkomma.  

 Uppsatsens tredje del handlar om seendet. Berättandet i Tjärdalen sker till stor del genom 

olika karaktärers medvetande och händelserna ses genom deras ögon. Läsarens kunskap om 

händelserna är filtrerad genom olika romanfigurers synvinklar, vad Genette kallar en växlande 

fokalisering. En sådan växling kan iakttas på alla nivåer i texten. I en scen där Petrus slår ihjäl 

en katt, växlar fokaliseringen t.o.m. till att tillfälligt låta läsaren se genom kattens ögon. Det 

helt dominerande perspektivet i scenen är emellertid Petrus. Det är genom hans ögon och 

medvetande som kattens lek med råttan förmedlas och det är ett sådant dominerande 

perspektiv som avses i den fortsatta diskussionen om synvinklar och scener. 

 I Genettes analysmetod svarar fokaliseringsbegreppet på frågan ”Vem ser?” I Tjärdalen 

gäller det inte bara enskilda romanfigurer eller en extern berättare. Handlingen fokaliseras 

också genom kollektiv som avgränsas på olika sätt. Seendet i romanen är heller inte begränsat 

till den narrativa strukturen med synvinkelväxlingar. Blicken och seendet resp. icke-seendet – 

att vända bort blicken – är genomgående och starka motiv i berättandet. Frågan blir hur de 

används, vilka funktioner de har och hur man kan tolka dem.  

 Fram till sista dagen, Tisdag, är handlingen i Tjärdalen koncentrerad till byn. När Petrus 

hustru Betty och barnen åker till gudstjänsten i samhället på midsommardagen är det en 

händelse som återberättas – därtill i relativt ringa omfattning – via Betty vid hemkomsten, inte 

något som skildras direkt. Det betyder, som nämnts, inte att samhällskonflikter och 

förhållanden i Sverige utanför byn är osynliga i romanen. I uppsatsen diskuterar jag hur byns 

möte med omvärlden framställs samt hur romanens etiska diskussion låter sig – eller inte låter 

sig – förenas med en samhällskritik. I avsnittet kommenteras också romanens 

cirkelkonstruktion. I Tisdagens avslutning återgår ju allt till det vanliga i byn: ”Som hade 

Jonas aldrig varit.” Analysen av mötet mellan byn och samhället utgår från Bachtins 

kronotopbegrepp, som presenteras i samband med det etiska synsättet nedan. Övrig bakgrund 

presenteras på plats i analysen.  

 Sammanfattningsvis närmar sig textanalysen Tjärdalen från flera olika håll. Den startar 

med en inledande översikt över textens organisation – framträdande motiv, teman och 

strukturer. Andra delen är koncentrerad till romanens röster: berättarens närvaro och hållning 

samt rösten hos några romanfigurer och grupper i byn. Uppsatsen fortsätter med seendets, 

ansiktets och blickens betydelse och därefter avhandlas byns möte med omvärlden. 

Förhållningssättet mellan etik och berättande diskuteras fortlöpande och summeras i 

uppsatsens avslutning. 
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 Språket i Tjärdalen är fyllt av bibliska vändningar, vilket bl.a. Gun Widmark 

kommenterat i ”Att manipulera koden. Sara Lidman och modersmålet” (Stilstudier 1996).49 

Holm presenterar i sin biografi den västerbottniska väckelserörelse som formade livet i Sara 

Lidmans Missenträsk.50 Religiositeten berörs i uppsatsen emellertid bara som en kontext 

bland andra och den etik som tillämpas är sekulär, trots den personliga tron hos de etiker som 

presenteras här nedanför.  

1.5. Det etiska synsättet: Martin Buber, Emmanuel Levinas och Michail 

Bachtin 

Bachtins litteraturteori är inte bara ett textanalytiskt verktyg, utan har också en etisk innebörd. 

Newton bygger, som framgått, sin narrativa etik bl.a. på Bachtin och Levinas. De har flera 

beröringspunkter med varandra och även med dialogfilosofen Martin Buber. Ett nyckelord för 

deras etik är mötet, vilket också avspeglar sig i uppsatsens disposition: möten mellan idéer, 

mellan människor och mellan byn och dess omvärld. Syftet med att presentera Bachtin, Buber 

och Levinas här är emellertid inte att fördjupa eller närmare jämföra dem, utan att etablera ett 

synsätt, en bas, att läsa etiken i Tjärdalen mot. 

 Människan kan förhålla sig till världen på två sätt, menar Martin Buber i Jag och Du 

(1923).51 Tvåfaldigheten består av två grundläggande relationer som han betecknar med 

ordparen Jag-Du och Jag-Det. Jag-Det handlar om vår erfarenhet av världen, vår relation till 

ett objekt, men det är Jag-Du som är den grundläggande relationen. Det är genom Duet, 

genom relationen till en annan människa, som jaget blir ett jag. Denna relation till den andre 

sker genom språket, samtalet – tilltalets och svarets ”levande” ord med Bubers poetiska 

ordval. Jag-Du-relationen är också förenad med ansvar. Mitt svar på tilltalet ger jag i 

ansvarstagandet, skriver Buber i Dialogens väsen (1932).52 Men Jag-Du-relationen kan 

förtingligas. När jag behandlar den andra människan som ett objekt förvandlar jag relationen 

till ett Jag-Det-förhållande. Strävan ska enligt Buber vara att ständigt förnya och aktivera det 

autentiska mötet med den andre. Det är inte något som kommer till stånd av sig själv. Bubers 

översättare Pehr Sällström skriver om Bubers dialogfilosofi: 

 

                                                 
49 Gun Widmark, ”Att manipulera koden. Sara Lidman och modersmålet” i Stilstudier. Språkvetare skriver 

litterär stilistik, red. Olle Josephson, serie Ord och stil, Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1996, s. 45–65. 
50 Holm, s. 54ff.  
51 Martin Buber, Jag och Du, övers. Margit och Curt Norell, 5 uppl., Ludvika: Dualis Förlag 2006 (1923).  
52 Martin Buber, Dialogens väsen. Traktat om det dialogiska livet, övers. Pehr Sällström, Ludvika: Dualis 1993 

(1932), s. 45.  



 17 

I varje situation kan man uppfatta sig tilltalad, där finns en uppfordran till ansvarstagande, en fråga som 

väntar på svar. [---] Jag kan slå dövörat till, jag kan välja att inte svara på anropet, men också välja att 

erkänna mig tilltalad, åta mig ett ansvar. [---] Svaret, ansvaret, är något som krävs av en personligen, i varje 

konkret stund på livets väg. 53  

 

Även Levinas utgår i Totality and Infinity från det omedelbara mötet med den andra 

människan, som han beskriver som ett möte ansikte mot ansikte. Den andra människan är hos 

Levinas det helt annorlunda. Han eller hon kan inte reduceras till en del av mig själv eller till 

min föreställning om honom eller henne, utan stör mig i det ”hem” som mitt jag är för mig. 

När jag bjuder in denne främmande andre riskerar jag alltså att ifrågasättas. Detta 

ifrågasättande är för Levinas etik.54 Ansiktet, blicken och språket är nära förbundna hos 

Levinas. Relationen mellan mig och den andre förmedlas genom språket, men redan själva 

anblicken av den andre är en kommunikation som ålägger mig att svara, ett ansvar som jag 

inte kan avsäga mig eller överlämna till någon annan.55  

 Språkets essens är hos Levinas, liksom hos Buber, relationen till den andre, vilket har 

både existentiella och kunskapsteoretiska implikationer: mitt jag blir till genom relationen till 

den andre – ”Duet” – och språkets begreppsliggörande är det som gör världen gemensam. 

Genom språket uppstår en gemensam objektiv värld som vi kan säga något om, skriver Peter 

Kemp i Emmanuel Lévinas. En introduktion (1992), men jag har ett val: Jag kan vara mig 

själv nog – ”bara se ut genom fönstret” i det hem som mitt jag är – eller bjuda in den 

främmande och därmed också en verklighet som jag inte kan överblicka.56  

 Bachtin är den ende av de tre som är litteraturanalytiker. Till grund ligger dock ett 

tänkande snarlikt Bubers och Levinas. Vad betyder det då att varje ”hjälte” representerar en 

världsåskådning, synkrets, horisont eller perspektiv på världen – benämningarna är många hos 

Bachtin och hans uttolkare. Även hos Bachtin är ansvar ett nyckelbegrepp, som han utvecklar 

i sina tidiga, ofullbordade filosofiska texter. Varje jag är unikt och intar en unik position i 

tillvaron som inte är utbytbar och inte kan upprepas. Av det följer att jag inte kan avsäga mig 

ansvaret för det som bara jag kan göra i min unika position. Med Bachtins ord har jag inget 

”alibi” i tillvaron: ”Det som kan göras av mig kan inte göras av någon annan.”57 I Bachtins 

filosofi behöver vi, liksom hos Buber och Levinas, den andra människan för att fullborda oss 

                                                 
53 Pehr Sällström, Martin Bubers dialogik, http://home.swipnet.se/pehrs/buber.htm (hämtad 2013-06-02). 

Sällström är docent i fysik, har skrivit om Buber och översatt flera av hans verk till svenska. 
54 Levinas, Totality and Infinity, s. 43. 
55 Ibid., s. 245.  
56 Peter Kemp, Emmanuel Lévinas. En introduktion, översättn. Rikard Hedenblad, serie Vår tids tänkare, 

Göteborg: Daidalos 1992, s. 33, 48. 
57 “That which can be done by me can never be done by anyone else”. Michail Bakhtin, Toward a Philosophy of 

the Act, eng. övers. Vadim Liapunov, Austin: Univ. of Texas Press 1993 (1919–1921), s. 40.  
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själva. Den andra personen har ett perspektiv på oss som vi inte själva kan ha, menar Bachtin. 

”Ett jag saknar en synpunkt för att kunna se sig själv, medan ett jag är en synpunkt som 

skänker den andre dess jag så som det framträder i världen”, skriver etikforskaren Elena 

Namli om Bachtin i sin bok Kamp med förnuftet (2009).58  

 Vars och ens unika position är hos Bachtin grunden för hur jag kan uppfatta och värdera 

världen. ”För att kunna värdera något måste man inta en position och detta betyder att man 

måste ha en kropp”, fortsätter Namli senare i sin bok.59 Mot den bakgrunden kan man läsa 

polyfonin som romanform i Dostojevskijs poetik. Det nya som Bachtin ser hos Dostojevskij är 

att idéerna, dvs. olika sätt att uppfatta världen utifrån vars och ens unika position i tid och 

rum, blir till kroppar och röster i konkreta situationer. Det betyder, som Namli m.fl. påpekar, 

att det ”budskap” som finns i texten inte kan ryckas ur sin dialogiska kontext. Det förmedlas 

inte i det materiella innehållet i romanpersonernas ord, utan i romanen som helhet.60  

 Grundmodellen i Bachtins litteraturteori är dialogen och därmed förhållandet mellan 

personer så som det utvecklar sig i dialogen, skriver Atle Skaftun i ”Narratologiens Bakhtin 

eller dialogisk narratologi?” (Dialogens tenker 2006): ”Stämman är det levande ordets 

primära medium.”61 Hos Bachtin blir då en synvinkel alltid situerad, förkroppsligad, i en 

person som existerar i en särskild tid och på en särskild plats. Hos Levinas är, som framgått, 

etiken istället metaforiskt knuten till synen och ansiktsuttrycket. Med hjälp av Bachtin och 

Levinas blir alltså frågor om vem som talar och vem som ser intressanta utifrån andra 

förutsättningar än i Genettes berättartekniska analysmetod och laddade med en etisk potential 

i berättandet.  

 Den unika situation som varje jag intar i världen ger också en bakgrund till den vikt 

Bachtin lägger vid plats och tid. Bachtins begrepp kronotop står för en metod att närma sig 

bilden av människan i litteraturen via rums- och tidskännetecken. I uppsatsen används 

begreppet som analysredskap i avsnittet om mötet mellan byn och omvärlden.62  

                                                 
58 Elena Namli, Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism, Skellefteå: Artos & Norma 2009,  

s. 179. Namli är numera professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Vad hon specifikt undersöker i Kamp 

med förnuftet är den kristna etiken hos bl.a. Dostojevskij och Bachtin.  
59 Ibid., s. 186. Namli påpekar att Bachtins diskussion om kropp och röst inte ska läsas psykologiskt. Det 

förpliktigande hos en person är hans eller hennes position i relation till andra, inte subjektets psykologi (s. 201). 
60 Ibid., s. 208.  
61 ”Stemmen er dette levende ordets primære medium.” Atle Skaftun, ”Narratologiens Bachtin eller dialogisk 

narratologi?” i Dialogens tenker. Nordiske perspektiver på Bakhtin, red. Helge Vidar Holm och Torgeir Skorgen, 

Oslo: Scandinavian Academic Press 2006, s. 137.  
62 För en diskussion om plats, tid och dialog hos Bachtin, se Michael Holquist, Dialogism. Bakhtin and his 

World, 2 uppl, serie New Accents, London: Routledge 2002 (1990), bl.a. s. 14–29. Holquist, och delvis Namli, 

lyfter fram en gemensam idébakgrund i Bachtins verk. Andra som fokuserar mer på själva romanteorierna menar 

att de spretar åt olika håll. Jfr t.ex. Jørgen Bruhns och Jan Lundquists förord till Michail Bachtin, Ordet i 
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 Bachtins, Bubers och Levinas uppfattning om etik och mellanmänskliga relationer, sådan 

den redovisats ovan, ligger till grund för min läsning av nyckelbegrepp som dialog, samtal, 

möten, ansikten och blickar i Tjärdalen. Hos alla tre är etik förknippat med ansvar för 

medmänniskan. Att vara ”oetisk” betyder följaktligen att försumma eller blunda för sitt 

ansvar, att vika undan. I uppsatsen är därför ansvar ett mer centralt begrepp än den 

individuella eller kollektiva skuld som ibland stått i fokus i forskningen.  

 

Begreppen etik och moral 

Varje medvetande representerar hos Bachtin alltså en röst, en synkrets eller horisont som 

världen ses utifrån. Av det följer att etiken blir personlig, ett ansvar som är knutet till 

situationen och den enskilda människans svar på den. På liknande sätt formulerar även Buber 

och Levinas ansvaret för medmänniskan och så definierar också Bergenmar begreppet etik i 

Förvildade hjärtan. Med moral avser Bergenmar då ”de normer om det rätta sättet att 

uppträda som finns i samhällets plikter och krav […]”.63 Så ska också begreppen uppfattas där 

inget annat anges i min uppsats.  

 Newton definierar etik och moral utifrån en tolkning av både Levinas och Bachtins 

tänkande. Innebörden är förenlig med definitionen ovan. Hos Newton refererar etik till ”den 

unika moraliska situationen i sig, en bindande fordran som utövas på självet av en konkret och 

enskild annan vars moraliska vädjan föregår både beslut och förståelse.”64  

 

                                                                                                                                                         
romanen, serien Moderne taenkare, dansk övers. Nina Møller Andersen och Alex Fryszman, inledn. Jørgen 

Bruhn och Jan Lundquist, Köpenhamn: Gyldendal 2003 (1934–35), s. 7–40. 
63 Bergenmar, s. 29.  
64 Newton, s. 12: ”[E]thics refers to the radicality and uniqueness of the moral situation itself, a binding claim 

exercised upon the self by a concrete and singular other whose moral appeal precedes both decision and 

understanding.”  
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2. Textanalys av Tjärdalen 
 

2.1. Berättandets strukturer och element – en översikt 

2.1.1. Motiv, teman och idéer  

Intrigen i Tjärdalen är komprimerad i tiden och konstruerad så att romanfigurerna provoceras 

till ställningstaganden. Till stor del består den av talandet och tänkandet kring den 

undantagssituation som vandaliseringen av tjärdalen och Jonas skada försätter byborna i. Med 

Bachtins ord får idéer och livsåskådningar konfronteras och ”disputera med varandra”.65 Den 

etiska tematik som byborna konfronteras med grenar ut sig i flera frågor, varav två ofta 

uppmärksammade är: Har människorna i en by något ansvar för varandra? och Hur långt 

sträcker sig mitt ansvar för andra? Explicit formuleras svarsalternativen till den första frågan i 

ett samtal mellan Petrus och hustrun Betty: ”Ingen begär väl mer än att du ska sköta dig 

själv”, säger Betty och Petrus svarar: ”Såvitt man bor i en by måste man bry sig.”66  

 Måndagens offentliga dialog på Rävgärdet sammanfattar livshållningar som steg för steg 

blivit synliga när berättelsen framskridit. Det är en scen med eko av grekiskt drama, där ”de 

vanliga” agerar kör i debatten mellan Petrus och bykarlarna Gustav och Viktor: ”Vad för en 

makalös duell skulle man här få bevittna.” Gustav och Viktor försvarar bykarlarnas 

handlande, eller brist på handlande, med ”Vi har väl sjå nog att klara oss själven” och ”Skulle 

vi då börja offra oss för såna där rötägg?” 67 Petrus utbrister i en ofta citerad replik, där textens 

kursivering ger grafiskt eftertryck både åt innehållet i det som sägs och åt Petrus patos och 

desperation: ”Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd låta en odugling leva lame oss. 

Hörni va ja säj, bli vi så fattig då är vi bara kreatur allihop.”68  

 Repliken spelar med en motsättning människa–djur, ett motiv som slingrar sig genom 

texten och får olika betydelser i olika kontexter. Jonas har öknamnet Räven i byn och 

framställs med en rävs alla attribut: han är listig, bor i en ”lya”, fastnar i tjärdalen som i en 

snara. Den bild av Jonas som texten förmedlar är entydigt usel. Men ”om än han int var så bra 

så var han ändå en människa”, menar Petrus.69 Frågan som ställs på sin spets är: Har man 

några rättigheter enbart i kraft av att man är människa, oavsett hurdan människa man är?  

                                                 
65 Bachtin, Dostojevskijs poetik, s. 99, 113.  
66 Tjärdalen, s. 166.  
67 Ibid., s. 159, 161.  
68 Ibid., s. 162.  
69 Ibid., s. 161.  
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 Konfrontationen på Rävgärdet leder till Petrus personliga dilemma och Judassvek: Ställa 

Albert till svars eller låna pengar av honom? Stenkvist läser konflikterna i Tjärdalen som att 

moralen är förknippad med materiella omständigheter: ”redan Brecht visste att först kom 

käket, sen moralen.”70 I Petrus fall gäller det inte bara ”käket” utan också rotningen i platsen 

och gården. I en sällsynt tillbakablick minns han sin ungdoms aspar, och kärleken till 

Ecksträsk befästs med en för denna romantext ovanlig sinnlighet: ”gräs och kummin luktar 

godare i Ecksträsk än på några aldrig så himmelska ängar.”71 Rotningen i platsen är ytterst det 

som leder honom att låna pengar av Albert. ”Aspen som symbol för Petrus bundenhet vid sin 

gård blir också symbolen för det inre tvång som gör honom till en förrädare”, skriver Holm.72 

I slutändan blir priset för en etisk och solidarisk hållning för högt för Petrus, liksom för 

bykarlarna, och han offrar både Nils ersättning och sin egen känsla för vad som är rätt och 

rättfärdigt. Petrus svek aktualiserar det andra ledet i de inledande frågorna – hur långt sträcker 

sig mitt ansvar? Efter Tisdagens besök på banken tänker Petrus att av honom krävdes att 

”GIVA UPP GÅRDEN.”73 Textens versaler framhäver frågan om rimlighet – var går gränsen 

för vad man kräva, särskilt då av en fattig och skuldsatt bonde?  

 Dessa etiska och existentiella frågor genomsyrar Tjärdalen. Ofta gestaltas de med hjälp av 

seendet, blicken och ansiktet, motiv som används för att positionera romanfigurerna och som 

kan anknytas till Levinas diskussioner om blickens och ansiktsuttryckets innebörd. Dessa 

motiv och strukturer behandlas i ett särskilt avsnitt i uppsatsen.  

 Sammanvävda med de etiska och existentiella frågorna är ett antal andra teman och motiv. 

De materiella omständigheter Stenkvist talar om präglar livet i byn. Tjäran från tjärdalen 

betyder en ny kappa, skor till barnen och tapeter i kammaren för Agda och när det upptäcks 

att tjärdalen raserats ligger ”Viskadalskuranten” med kappannonsen sönderriven, en symbol 

för grusade förhoppningar. Petrus väger under arbetet i potatislandet olika ekonomiska 

satsningar mot varandra: att ”tjata ut” överskottet av potatis ”på samhället åt hösten” eller 

konkurrera med Nils om att sälja tjära. Det senare väljer han bort både av etiska och 

marknadsmässiga skäl: ”efterfrågan på tjära var dålig den med. Skulle han då komma och 

konkurrera och slå ned priset?”74  

 De ekonomiska frågorna spelar en central roll i romanens intrig och knyts till makt i den 

”girige” Alberts gestalt. Med fattigdom följer istället brist på inflytande och ofrihet: ”Ja så 

                                                 
70 Stenkvist, s. 76.  
71 Tjärdalen, s. 181.  
72 Holm, s. 99.  
73 Tjärdalen, s. 202.  
74 Ibid., s. 50f.  
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fort man är fattig ska man tiga!”75 När Petrus möter de karlar Albert lejt att röja tjärdalen, 

antyds ett dilemma som liknar Petrus eget. De är tvungna att ta det arbete de kan få och värjer 

sig med ”ogärna blänganden” från insikten om att det skulle vara osolidariskt.76 Handlings-

utrymmet för den fattige är begränsat och den personliga etiken hamnar i konflikt med livets 

nödtorft och med rotningen i platsen.  

 Tjärdalens grundläggande etiska fråga ”Skall jag ta hand om min bror?” har rötter i 

Gamla Testamentets berättelse om Kain och Abel, men den religiösa motivkretsen innehåller 

flera olika komponenter. Parallellen med Judas skrivs explicit in i romanen när Petrus jämför 

sig med Judas: ”mej ska du int tro att du köper som en annan judas […]”.77 Holm knyter, som 

vi sett, Jonas ”lidandesväg” i romanen till Nya testamentet och passionshistorien. I texten ges 

Jonas också en frälsarroll via predikanten Blom och offras för Nils frälsning: ”intet pris är för 

dyrt för Herren när det gäller att frälsa den han utvalt haver.”78 Blom och Petrus 

förkroppsligar två olika gudsbilder och två olika sätt att se på människan och hennes ansvar 

för nästan. Hos Blom är människorna instrument för Gud. Därmed befrias byborna också från 

ett personligt ansvar för Jonas. Med Lille Viktors ord ”var det Guds sak att giva Jonas hälsan 

eller döden.”79 I Petrus etik väger det personliga ansvaret över, det är bybornas ansvar att 

agera. I Tisdagens slutkapitel kompletteras sedan den religiösa motivkretsen med en aktör av 

mer institutionell natur, prästen i svenska kyrkan.  

 Nils epilepsianfall behandlar Blom som besatthet. Petrus trostvivel och inre diskussioner 

med Gud representerar ett av romanens förhållningssätt till religionen, men också en annan 

kunskapssyn. Scenen hos den krampande Nils gestaltas som en uppgörelse mellan tro och 

vetande.80 Blom är en karl med ”branog med bildning” och Petrus undrar om han inte hört 

talas om ”fallandesot”: ”I den simplaste lilla läkarbok kan man läsa …”81 En närliggande och 

för det etiska perspektivet viktig tematik är knuten till språket och förmågan till reflektion, en 

tematik som präglar berättandet på alla nivåer. Hansson pekar i sin magisteruppsats på 

dialektens hierarkiserande funktion: den är inte bara en realismmarkör utan också en markör 

                                                 
75 Tjärdalen, s. 166.  
76 Ibid., s. 178.  
77 Ibid., s. 182.  
78 Ibid., s. 155. 
79 Ibid., s. 162.  
80 Petrus fungerar som medlaren mellan två världar, skriver Holm, Missenträsk och Sara Lidmans studier i 

Uppsala: ”I sina diskussioner med predikanten Blom är han en god representant för hedeniusianska uppgörelsen 

mellan ’tro och vetande’. Som Hedenius och de analytiska filosoferna för han sin kamp mot vidskepelse och 

religiöst förtryck.” Holm, s. 107f. 
81 Tjärdalen, s. 83. 
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för social åtskillnad.82 Petrus är den romanfigur som explicit gestaltas som tvåspråkig och 

växlar mellan rikssvenska och dialekt. Tillgången till språket ger honom en position i byn, 

men Petrus romanfigur är också bärare av de estetiska och etiska värden som tillskrivs språket 

i Tjärdalen. Mot Petrus ”ordslighet” står Jonas som en andra ytterlighet, karaktäriserad genom 

sin ordlöshet.  

 I denna översikt över teman och motiv framträder ett mönster. Inom varje område 

förmedlas de olika livshållningarna i ”levande kroppar”, olika uppfattningar om världen möts 

och gestaltas i konkreta situationer. Som läsare blir vi indragna i en intellektuell debatt – 

”idébrottning” med Holms ord – vars ena pol representeras av Petrus, som inte bara gestaltar 

en etik, ett bestämt förhållningssätt till sina medmänniskor, utan också får stå för 

argumentationen och det etiska resonerandet. Innebörden av detta ska utvecklas mer i 

uppsatsens avsnitt om Petrus.  

 Det är också en exposé över ganska slutna idésystem, där ingen på allvar övertygar någon 

annan. De möten där människorna berör varandra är i fiktionen av ett annat slag. De bygger 

inte på textens eller personernas intellektuella diskussion utan på vad Buber kallar autentiska 

möten människor emellan. Den äkta dialogen är hos Buber inte ett ”intellektets privilegium”, 

utan förverkligas när jag gör den andra personen närvarande för mig, när jag blir ”medveten 

om den andres personliga närvaro.”83 Inte heller hos Buber är detta möte helt knutet till det 

talade språket, utan kan dyka upp ”i ett tonfall, en blick, ett småleende.”84 I Tjärdalen kan det 

t.ex. vara bokens inledande kommunikation mellan Agda och den ordkarge Nils, men den helt 

dominerande representanten för det autentiska mötet är Petrus. I hans karaktärsteckning möts 

en intellektuell diskussion och en intuitiv medkänsla, rationalitet och kärlek om man vill 

uttrycka det så. Begreppet kärlek definieras hos Buber inte som en romantisk tvåsamhet utan 

som ett ”verkande i världen” och ”ett Jags ansvar för ett Du.”85 Idédebatten i Tjärdalen 

innehåller på så vis också en motsättning mellan den intellektuella diskussionen och de i 

Bubers bemärkelse kärleksrelaterade mötena som är kärnan i Jag-Du-relationen, en relation 

                                                 
82 Hansson, s. 24f, om dialekten i Tjärdalen. Jfr också Stenkvist, s. 76. Båda refererar till en essä från 1956 av 

författaren Birger Vikström: ”Om Sara Lidmans dialekt”, BLM, nr 3, 1956. 
83 Buber, Dialogens väsen, s. 105 samt Martin Buber, Distans och relation. Bidrag till en filosofisk antropologi, 

övers. Pehr Sällström, Ludvika: Dualis 1997 (1951), s. 36, 39.  
84 Buber, Dialogens väsen, s. 61. 
85 Buber, Jag och Du, s. 22f. Holm gör en liknande iakttagelse och frågar om inte Petrus är ”[e]n stilla protest 

mot det analytiska tänkandet och mot en renodlad intellektualisering av moralen.” Holm, s. 108. 
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som hos Buber är överordnad Jag-Det-världens inriktning på orsakstänkande och 

vetenskapliga samband.86  

 Man kan konstatera att en stor del av Tjärdalen är ägnad en idédiskussion och att 

motivkretsar och teman skapar skilda, men sammanflätade kretslopp i romanen: ett 

ekonomiskt, ett religiöst, ett kunskapsrelaterat och ett i vid bemärkelse språkligt. De etiska 

valen presenteras alltså mot bakgrund av olika idémässiga kontexter och livshållningar som i 

texten får konfronteras, ibland i meningsutbyten och gräl som hemma hos Nils och på 

Rävgärdet, ibland i inre ”disputationer”, ibland i strukturer som får tolkas fram. Ett polyfont 

mönster etableras där idéer och världsåskådningar ges kropp och röst i romangestalter och 

kollektiv. I vilka former är detta rösternas och idéernas berättande då framställt? 

 

2.1.2. Scener, scenväxlingar och synvinklar  

Texten är organiserad efter de dagar handlingen utspelas på och uppbyggd av ett stort antal 

scener med talrika dialoger i direkt anföring.87 Konstruktionen ger Tjärdalen karaktär av 

drama, men intressant är också att scenväxlingarna i de flesta fall samtidigt är 

fokaliseringsväxlingar. Enbart i expositionen av intrig och problematik – fram till att 

bykarlarna lämnar Jonas åt Vendla – sker ett tiotal scen- och synvinkelväxlingar. Så skiftar 

t.ex. synvinkeln i inledningen från Agda till Nils och därefter tar bykarlarna över. På så vis 

förs handlingen framåt genom olika romanfigurers medvetanden eller genom kollektiva 

synvinklar: bykarlarnas och byskvallrets. (Kvinnorna gestaltas som uttalat kollektiv först i 

samband med liktalet på Rävgärdet.)  

 Petrus träder fram i egen gestalt först en bit in i romanen, i enlighet med det mönster i 

Tjärdalen som Kerber visat på: hur romanfigurerna (om än kort) omnämns av andra, i 

konversationer eller tankar, innan de griper in i handlingen.88 I takt med att positionerna i byn 

polariseras blir scenerna med Petrus röst och synvinkel allt fler och han etableras som en 

huvudperson och som den ena polen i motsättningarna. Den girige Albert gestaltas direkt för 

läsaren i en scen i handelsboden, men är liksom Petrus omnämnd tidigare.  

 En scenisk framställning – ”showing” – karaktäriseras hos Genette som ett direkt, 

mimetiskt uppvisande av händelser och dialoger med minimal distans till det som beskrivs, 

dvs. med en berättare som är transparent och osynlig. Som exempel anförs Hemingways 

                                                 
86 Se t.ex. Buber, Jag och Du, s. 68f. Joachim Israel tolkar Bubers betoning av det genuint mellanmänskliga som 

ett ”försök att skapa en motvikt mot den positivistiska vetenskapens försök till dominans.” Joachim Israel, 

Martin Buber. Dialogfilosof och sionist, serie NoK pocket, Stockholm: Natur och Kultur 1998 (1992), s. 88. 
87 Hansson betecknar i sin magisteruppsats Tjärdalen som ett läsdrama med scenanvisningar, Holm konstaterar 

lakoniskt att ”scenisk uppbyggnad råder” och att texten är indelad i ”fem ojämnt långa akter i ett drama”. 

Hansson, s. 16, Holm, s. 91.  
88 Kerber, s. 20.  



 25 

prosa.89 I Tjärdalen är emellertid scenerna aldrig så renodlade. De har istället mycket 

gemensamt med vad Björck i Romanens formvärld kallar episka scener. Det är en 

framställning som tillåter berättaren att mer eller mindre subtilt kommentera vad som händer 

och som ger läsaren tillgång till ”det inre hemliga rum, där det för sinnena oåtkomliga 

skeendet utspelar sig.”90 I Tjärdalen åtföljs konversationer i direkt anföring regelmässigt av 

personernas inre reaktioner på det som sägs eller utspelas. Parallellt med Petrus fabulerande 

inför Betty och Amalia i bagarstugan får läsaren löpande tillgång till Bettys stolthet över 

Petrus – ”Inte skulle han ha missklätt en predikstol […]” – och till hennes irritation – ”Alltid 

skulle Petrus förringa hennes gåvor.”91 Vissa scener består i huvudsak av Petrus tänkande, 

men berättaren är, som ska visas längre fram, inte transparent eller osynlig ens i scener som 

vid första anblicken kan te sig som en inre monolog. Petrus tankar kan också någon gång vara 

medierade av berättaren: ”Han kokar över om han inte snart får berätta för någon […]”, ”Han 

tänkte Betty för sig, som dunig om kinderna av mjölet och med milda sömniga ögon.”92  

 Ibland är scen- och fokaliseringsväxlingarna tydligt markerade, ofta även grafiskt med ny 

sida, exempelvis i skiftet mellan Agda och Nils i början.93 Vid andra tillfällen är gränsen för 

vad man kan benämna en scen mer flytande och textens sceniska karaktär tunnas ut, liksom 

även de tydliga skiftena mellan dominerande synvinklar. Det mer neutrala berättandet i 

Tjärdalen består emellertid ofta av scenanvisningar (t.ex. inledningens ”Agda vaknade först 

och gick ut på bron i bara linnet”), eller korta summeringar för att markera förflyttningar eller 

handlingar (”Det tog en kvart att komma dit”, dvs. för Nils att komma till sin tjärdal i 

romanens början). Under likfärden på slutet är framställningen i större utsträckning 

berättarmedierad – berättaren berättar i större utsträckning om Petrus och vad som händer 

under färden med liket. Där flyttar sig också berättelsen utanför byns gränser. 

 Fram till Tisdagen är scenerna emellertid koncentrerade till vad som utspelas på plats i 

byn. Bilden av byn som kollektiv och textens etiska, relationsorienterade inriktning växer 

fram ur sammanfogningen av olika scener och synvinklar, en kompositionsprincip som i sig 

tenderar att ge Tjärdalen en polyfon struktur. Därmed skapas också en samtidighet i 

berättandet, en rumslighet som ytterligare framhävs genom de olika teknikerna för 

kollektivskildringen. 

 

                                                 
89 Genette, Narrative Discourse, s. 166.  
90 Björck, s. 92.  
91 Tjärdalen, s. 30, 32.  
92 Ibid., s. 85. Cohns term för detta är psyko-narration, berättaren berättar vad personerna tänker eller känner.  
93 Gäller första upplagan av Tjärdalen.  
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Kollektiva synvinklar 

Utmärkande för Tjärdalen är det systematiska bruket av vad man får kalla kollektiv 

fokalisering, dvs. synvinkeln är inte en enskild romanfigurs utan ett kollektivs: bykvinnornas, 

bykarlarnas eller byskvallrets anonyma repliker. Mot Agdas ”knappt tilltagna” kropp och 

skrikiga röst är skvallret grymt. Till Petrus har byborna en dubbel inställning. Man är 

beroende av hans empati och språkliga kompetens och lämpar gärna över ansvaret för svåra 

samtal på honom, men i en karnevaliskt präglad respektlöshet skrattar bykarlarna också åt 

honom, liksom åt Albert och Blom, för att de, som man menar, anser sig förmer än andra: 

”Vanligt folk är det bästa i en vanlig liten by.”94 På så vis formas läsarens bild av Agda och 

Petrus utifrån flera perspektiv: via andra personers tal och tankar, via byskvallret och via den 

insyn läsaren får i deras egna medvetanden, där också skrivs fram en medvetenhet om byns 

värdering av dem. Medan Petrus kan skratta åt det hela, kämpar Agda med sin ”agdeliga 

litenhet”. Centrala romanfigurer placeras och positioneras således mycket påtagligt i en social 

omgivning, ibland redan innan läsaren möter dem direkt i texten samt i den fortsatta 

presentationen av dem och i framställningen av deras tankar, känslor och föreställningsvärld. 

Även Albert presenteras via tankar och åsikter som tillskrivs ”Ecksträskaren i gemen”, men i 

gestaltningen av honom, Blom och Jonas saknas det inre perspektivet, en markering jag ska 

återkomma till. 

 Bybornas karaktäristik av Petrus är en av textens tekniker för att skildra bykollektivet: en 

kollektiv ”monolog”, som emellertid inte är en monolog utan uppbyggd av anonyma repliker 

hämtade ur bykollektivet.95 De avlyssnas också bokstavligen under Petrus vandring genom 

byn med Agda. På liknande sätt fångas reaktionen på Jonas olycka. Det sker både genom 

anonyma repliker – med obehagliga och aggressiva inslag: ”Låt han ligga där och ruttna i sitt 

hål!” – och genom panoreringar med snabba scenväxlingar mellan gårdarna: Däri Nisjes, Näst 

n’Petrus, Däri Viktors, Däri Gustavs, Hos Jonas.96 Gestaltningen av byn tar form av samtal 

och tankar i gårdarna, dvs. byn byggs upp som ett socialt rum (eller, om vi följer Adolfsson, 

som förhållanden mellan människor97).  

 Teknikerna att framställa kollektiv är alltså flera och i ett kommande avsnitt ska 

bykarlarnas och bykvinnornas röster presenteras grundligare. Intressant är emellertid också 

den narrativa växlingen mellan kollektiv och individer. Bilden av huvudpersonerna 

konstrueras både inifrån dem själva och utifrån via andras kollektiva eller individuella blickar 

                                                 
94 Tjärdalen, s. 61. 
95 Ibid., s. 60f.  
96 Ibid., s. 47, 96ff.   
97 Adolfsson, I gränsland, s. 205. Jfr uppsatsen s. 9.  
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och synpunkter. Karaktäriseringen av huvudpersonerna förankras på så vis i ett kollektiv som 

de både formar och formas av, vilket också kan förklara ambivalensen i recensioner och 

forskning när det gäller att genrebestämma Tjärdalen – om huvudrollen innehas av 

bykollektivet eller av Petrus. Den enkla dikotomin individ–kollektiv eller individ mot 

kollektiv räcker inte för att beskriva berättandet i Tjärdalen. Romanfigurerna konstrueras inte 

som avskärmade och fristående individer utan som ”sociala, kommunicerande och 

interagerande” subjekt, för att låna ur Israels beskrivning av intersubjektiviteten hos Buber.98 

De ”andra” är en integrerad del av persongestaltningen i Tjärdalen och tränger djupt in i 

huvudpersonernas tänkande.  

 

Den inre dialogen 

I byn som social plats ingår att man pratar sig fram, ansikte mot ansikte, i direkt rapporterade 

konversationer, men även romanfigurernas tänkande tar form av dialoger med en annan, 

främmande röst. När Agda samtalar med sig själv i Tjärdalens inledning finns i hennes 

bortförklaringar en värderande och argumenterande undertext om att handla på kredit, med 

dubbelt innehåll. Å ena sidan hörs en skam över att behöva handla på kredit, å andra sidan en 

stolthet över att maken Nils ändå är en betrodd karl, en dialogicitet där byns kollektiva röst 

med Bachtins ord är närvarande som en ”skugga”.99 

 

 Må vara att detta kaffet var kritsat, han [Nils] var dock en sådan man som utan vidare fick på kredit. 

Förresten med en sådan dal som han dragit ihop detta året och som handlarn skulle ha tjäran av kunde man 

faktiskt inte kalla det köpa på kredit.100 

 

Vid andra tillfällen är den främmande rösten mindre skugglik. I Agdas inre monolog under 

väckelsemötet är en fingerad lyssnerska inskriven och i Petrus reflektioner i potatislandet tas 

steget fullt ut. Han föreställer sig hustruns argumentation om deras ekonomi. Du-tilltalet i 

citatet är vad Petrus tänker att Betty säger. (I sista meningen glider citatet från den inre 

monologens jagform över i ett externt berättande, en subtil markering av att då ”blev det en 

ände” på vad Petrus förmådde tänka på.) 

 

 Vafför kund du int ha gjort en tjärdal som n’Nisj iställe? 

 Fast hon visste att Nisj nu i åravis fått sitt sålt på ett ställe och att efterfrågan på tjära var dålig den med. 

Skulle han då komma och konkurrera och slå ned priset? Du ha väl lika stor rätt som grannen din att försörja 

de dina. Hon sa rätt och menade skyldighet.  

                                                 
98 Israel, s. 74.  
99 Bachtin, Dostojevskijs poetik, s. 222. Bachtin talar här om hur en främmande replik som faktiskt är 

frånvarande ändå lämnar en ”skugga” eller ett ”spår” i talet.  
100 Tjärdalen, s. 8. 
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 Ja ja men vem kunde veta att det skulle bli stopp med kolet. Hade jag bränt en dal så kanske jag inte fått 

sälja tjäran, man vet aldrig vad för fällor man går i dessa ostadiga tiderna. Hade jag egen skog så gjorde det 

mindre. Då blev det en ände för Egen skog var nära det onämnbara Skuldens Orsak.101 

 

I citaten ovan tar tankarna form av en dialog med en implicerad eller rakt ut inskriven 

motpart, där man försvarar sig mot vad som uppfattas som andras förebråelser.102 Den inre 

dialogen blir en fortsättning på umgänget ansikte mot ansikte. Vid andra tillfällen har det 

dialogiserade inre talet mer komplexa motparter. Petrus argumenterar med sig själv och 

indirekt med Gud om att ”de utpinade käringarna och kallarna måste upptagas till en annan 

värld.” Efter sin dröm för Betty en inre dialog med Gud, där Gud anklagar henne: ”O ve dig 

lagiska Betty, då du kommer till nådens rike, där bara de tomhänta räknas.”103 Med sådana 

medel lyfts en mångstämmighet in i framställningen av romanfigurernas inre, där olika röster 

och värderingar får brytas mot varandra. 

 

I detta avsnitt har några genomgående strukturer och mönster i textens konstruktion stått i 

fokus. Tjärdalen är med stor konsekvens dialogiskt uppbyggd, på punkt efter punkt: Idéer och 

livshållningar kontrasteras mot varandra, förkroppsligade i personer eller kollektivt i grupper, 

som i olika scener samtalar, diskuterar eller grälar. Olika synvinklar ställs mot varandra. Den 

dialogiska formeln följer med in i framställningen av romanfigurernas tankar, ibland som en 

dold dialogicitet, ibland som en inskriven dialog. Vad konstruktionen åskådliggör är de ”olika 

läger i samhället och samtidigt existerande krafter” som är ett av kännetecknen på polyfoni. 

Den sätter relationer mellan människor i fokus: i fiktionens talrika möten ansikte mot ansikte, 

i berättandets rörelse mellan kollektiv och enskilda romanfigurer och i den främmande rösten 

i tankereferaten. 

 En konstruktion med scener som samtidigt är synvinkelväxlingar och skildrar olika läger i 

ett kollektiv kommer definitionsmässigt att få en polyfon karaktär. Däri liknar Tjärdalen 

kollektivromanen.104 Polyfonibegreppet bygger emellertid också på ett förhållande mellan 

författare/berättare och romanfigurerna. Betyder då den polyfona organisationen av stoffet i 

Tjärdalen också att de olika rösterna ”intar likvärdiga positioner” och att berättarrösten avsagt 

sig sin auktoritet? Det kan, som vi ska se, diskuteras. Den fördjupning som ägnas Petrus och 

                                                 
101 Tjärdalen, s. 50f. 
102 Holm påpekar karaktären av rättegångsgenre i flera av Sara Lidmans verk, bl.a. i Tjärdalens skuldmotiv. Till 

det kan man lägga att ett mönster med anklagelse och försvar som synes också tränger in i framställningen av 

tänkandet. Se Holm, s. 102, 107 m.fl. sidor.  
103 Tjärdalen, s. 66 resp. 91f. 
104 I sin handbok om arbetarlitteratur pekar litteraturvetaren Magnus Nilsson specifikt på kollektivromanens 

polyfona karaktär: Ett kännetecken på en kollektivroman är en mångfald röster istället för ett enda perspektiv, 

menar han. Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur, Lund: Studentlitteratur 2006, s. 155f.  
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hans etiska självrannsakan tjänar till att synliggöra bybornas brister utifrån den etik som 

Petrus representerar. Även om bybornas handlande motiveras och görs förståeligt, svävar 

ingen läsare i tvivelsmål om vem som är romanens ”hjälte”. Det står klart genom det utrymme 

som ägnas Petrus och i berättarens hållning till protagonisterna. Hur kan vi då spåra 

berättarrösten i texten och vad står den för? Vad säger oss berättarens och romanfigurernas 

röster?  

2. 2. Röster i berättandet 

2.2.1. Berättarens röst  

Berättartekniken i Tjärdalen kännetecknas av de många formerna för att rapportera inre tal 

och hur tätt de blandas. Sara Lidmans teknik att ”gå ut och in i flera människors tankevärld” 

kallar Bergom-Larsson för ”flytande subjekt”.105 Holm ser den som ”den innersta 

hemligheten” med Sara Lidmans språk:  

 

Gränsen mellan karaktärernas språk och författarens är genombruten. Dialog, indirekt tal, författarrelation 

glider in i varandra. [---] Med det flytande subjektet fångar hon [Sara Lidman] det sammansatta hos 

människan, spänningen mellan det som syns och det som ligger under, skiktningarna av manifest och latent i 

skeendena.106   

 

Jag vill studera mer i detalj hur detta berättande går till, framför allt hur berättaren gör sig 

hörd. Författaren döljer sig bakom sina figurer, skriver språkforskaren Gun Widmark i studien 

”Språksociologi i romanform. Om Sara Lidmans Tjärdalen” (Stilistik och finlandssvenska 

1991)107 som i delar bygger på Tiia Derblom-Andersons trebetygsuppsats från 1967, 

Berättartekniken i Sara Lidmans Tjärdalen. Derblom-Andersons uppsats söker, inom ramen 

för sitt begränsade format, bl.a. kartlägga och klassificera former för tal och tänkande i 

Tjärdalen. Trots den rikliga förekomsten av direkt anföring och (vad som förefaller som) inre 

monolog visar en närmare analys att berättaren på många olika sätt griper in i karaktärernas 

tal och tänkande, menar Derblom-Anderson. Det också är min uppfattning. 

 Karaktäristiskt för berättartekniken är de hastiga växlingarna mellan internt och externt 

berättande – hur berättarperspektivet flyttas utanför romanfiguren och tillbaka igen. I Nils 

samtal med djävulen glider berättandet i snabba kast mellan Nils inre föreställningar och ett 

externt berättande. I det korta citatet här nedanför hinner framställningen växla från ett du-

                                                 
105 Bergom-Larsson, s. 128.  
106 Holm, s. 93.  
107 Gun Widmark,”Språksociologi i romanform. Om Sara Lidmans Tjärdalen” i Stilistik och finlandssvenska. En 

samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991, red. Sigurd Fries, serie Nordsvenska, Umeå: 

Institutionen för nordiska språk vid Umeå univ. 1991, s. 100f. 
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tilltal som svävar mellan att vara Nils dialog med sig själv och berättarens tilltal till Nils, till 

”mina” som placerar tanken hos Nils, och vidare till ”De” och ”Nisj” i nästa mening där 

berättaren berättar vad Nils känner. Markeringen med ny rad ger pregnans åt sista meningen. 

Till helvetet kan berättaren och läsaren inte följa Nils, men berättaren stannar kvar i Nils 

föreställningsvärld och i presens, i närheten till Nils upplevelse.  

 

 Du ser med nacken, genom hår och mössa. Som små blixtar mina små strålar. De löser upp Nisj inifrån 

och ut. Och när stunden är kommen då går han ut som ett får. 

  Och så far Nisj åt helvete.108  

 

Derblom-Andersson visar på den tolkande roll berättaren har i texten om Nils hallucinationer. 

Berättaren tolkar personernas inre åt läsaren i bilder som går utanför romanfigurernas 

förmåga, så som de gestaltas: ”Agda skulle tappat öronen om hon hört den ordkarge Nisj tala 

om mina små strålar.”109  

 Den inre bilden, menar Björck, är den själsyttring som mer än någon annan behöver 

översättas av berättaren110, och tankereferaten i Tjärdalen är präglade av textens poetiskt 

bildrika och förtätade stil. Det långa referatet av Petrus tankar i potatislandet inleds med en 

scenanvisning: ”Petrus kupade potatislandet, stort som fyra […]”. Längre fram i referatet 

tänker Petrus: 

 

 Nej inte så farligt med solen, värre att vara allena med ett järnband om skallen av svåra tankar med ett 

järnband om själen att den inte rinner ut i jubel men fruktar fruktar åsynen av kravmän och bankbrev. Och 

som järnglober, en i vardera foten att hålla dig till mödan vid jorden och icke låta dig ränna till folk.111 

 

Bilderna av järnbandet runt skallen och järngloberna runt fötterna är knappast uttryck man 

använder i det egna spontana, mer oartikulerade tänkandet. Vi känner också igen 

tvetydigheten i du-tilltalet från Nils möte med djävulen: är det berättarens tilltal eller Petrus 

tilltal till sig själv? Den oregelbundna interpunktionen och meningskonstruktionen ger 

emellertid intryck av att texten är ett direkt citat av Petrus tankar. Berättarens tolkning och 

analys ges därmed karaktär av medvetandeström, vad Björck kallar ”inre jag-monolog”. Han 

definierar sitt begrepp som en framställning där “föreställningsströmmen (skenbart) väller 

över sidorna utan att passera berättaren.” Den ska skiljas, menar han, från ”tanketalet”, som 

                                                 
108 Tjärdalen, s. 42.  
109 Derblom-Andersson, s. 4.  
110 Björck, s. 155.  
111 Tjärdalen, s. 48. 
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han definierar som en “ordnad”, “intellektuell” återgivning av romanfigurens tänkande.112 Om 

man med inre monologer avser mimetiskt återgivna tankeströmmar citerade av en osynlig 

berättare som i Björks definition, är de i Tjärdalen vanligen korta och inbrutna i andra former 

av medvetanderepresentation. Ett exempel på det är när Agdas oro för Nils hallucinationer 

bryter fram inuti en mer resonerande och tolkande återgivning av hennes tänkande: ”För o 

Nisj, o stora snälla Nisj, o gode Gud, o.”113  

 Speciellt för Sara Lidman är de oavslutade meningarna, där berättarens neutrala rapport i 

en och samma mening glider över i att representera personens oavslutade tanke i berättelsens 

här och nu: ”Hon [Agda] darrade till för att om Nisj.”114 Till skillnad från de poetiskt 

förtätade inre bilder som diskuterats ovan, avstår berättaren här från att tolka personens inre 

liv – det som inte ”får ord hos den upplevande själv”, med Björcks formulering, förblir här 

outsagt.115 Den dominerande formen för tänkande är emellertid varken denna reducering eller, 

som visats ovan, den direkt citerade medvetandeströmmen, utan det flytande subjektets 

blandning av olika former. Liksom i det fria indirekta talet och tanken blir effekten av en 

sådan blandning en överlagring av berättarens och romanfigurernas röster. Ofta är det svårt att 

avgöra vad som är berättarens analys eller kommentar och vad som är personens tanke.  

 I många formuleringar är berättarens inte bara tolkande, utan också värderande roll tydlig, 

t.ex. när Agda ser bykarlarna med Jonas på båren: ”Jonas erbarmlig och obehövlig, ett dåligt 

verktyg som äntligen fått en spricka så att man kunde kasta det på skrothögen.”116 Implicit i 

citatet ligger en människosyn som säger att det är skillnad på verktyg och människor och att 

människor inte är något man kastar ”på skrothögen”. Den avancerade bilden ligger emellertid 

utanför den karaktärsteckning som texten ger av Agda. Kontexten placerar inte heller med 

säkerhet tanken hos henne, annat än genom att detta textavsnitt är fokaliserat via Agda. 

Grammatiskt och formmässigt passar berättaren emellertid in sin tolkande och värderande 

kommentar i en kod för medvetanderepresentation, här markerad genom den ofullständiga 

meningen. 

                                                 
112 Björck, s. 167f. Cohn gör liknande iakttagelser, men diskuterar också frågan om organiserade resp. 

oorganiserade tankeströmmar ur ett genreperspektiv, medan Genette inte lägger något särskilt fokus på 

skillnaden. Cohn, bl.a. s.12f, 15, 84, Genette, Narrative Discourse, s. 173ff.  
113 Tjärdalen, s. 43.  
114 Ibid., s. 23.  
115 Björck, s. 155. Man kan även notera hur Sara Lidman systematiskt använder grafiska och andra icke-verbala 

uttrycksmedel för att återge tänkande och medvetande: versaler, kursiveringar samt t.ex. den sinnliga effekten 

när Agda tänker ”mas-s-s-sor” om pengarna från tjärdalen (s. 8). Ny rad eller nytt stycke kan (som i Nils-citatet 

ovan) göra berättarens sammanfattande eller analyserande närvaro mer synlig och ge auktoritet åt utsagan.  
116 Tjärdalen, s. 23.  
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 Sällan kommenterar eller värderar berättaren direkt och otvetydigt skeendet eller 

idédiskussionen, men det finns tillfällen när kontexten är sådan att kommentarerna mer 

uppfattas som berättarens ställningstagande än någons eller någras tänkande. Ska läsaren 

uppfatta kommentaren ”Som hade Jonas aldrig varit” i Tisdagens avslutning som Petrus 

fundering eller som ett uttryck för berättarens indignation? Den kan läsas på båda sätten, men 

berättarens röst blir mer framträdande i anslutning till omedelbart föregående text, som enbart 

består av direkt anföring och saknar de inre reflektionerna kring vad som sägs. Placeringen på 

ny rad ger eftertryck åt kommentaren och skiljer ut den från de inblandande personerna. 

 Till berättarens tolkande, analyserande och värderande funktioner i återgivningen av 

romanfigurernas tänkande kan också läggas en renodlad expositorisk funktion. Petrus 

resonerande i potatislandet ger läsaren kunskap om de omständigheter han och bönderna lever 

under. Ännu tydligare är berättarstrategin i Nils tankar om tjärdalsbygget. De svävar på 

gränsen mellan Nils tanke och berättarens beskrivning: 

 

Att få ihop en tjärdal tar ett år. Börjar så smått i juli och se ut ett stubbskifte och sen hugga och slita och dra 

och köra och gräva och lägga. Och bara att bygga dalen! Det tro ingen som bara ser den vad för ett knog det 

är! Bortåt midsommardags är det klart. Om man idits röra på sig vill säga.117 

 

Via blandningen av berättarröst och personens inre röst informeras läsaren om det arbete och 

den långsiktiga planering som krävs för att bygga en tjärdal. Beskrivningen ger eftertryck åt 

den kommande förlusten av tjärdalen och motiverar Nils häftiga reaktion, samtidigt som den 

håller sig inom den berättartekniska koden för hur personernas medvetanden speglas.  

 

Analysen ovan har visat hur berättaren griper in och medierar mellan personernas tänkande 

och läsaren. Det är en allvetande och allseende berättare som ger läsaren tillgång till 

personernas medvetanden, drömmar och tankar och som har kännedom om samtal och 

händelser i byns gårdar. Trots att hon inte öppet träder fram och kommenterar eller värderar 

idédiskussionen, blir hon synlig på många olika sätt: i fixeringsbilden om vem som talar, i 

tillrättaläggandet av argumentationen och i tolkningen av personernas känslor. Glidningen 

mellan romanfigurernas röster och berättarens innebär att det är ett logiskt, analytiskt och 

välartikulerat tänkande som presenteras, ofta väl mycket så för att det på ett realistiskt sätt ska 

stämma med karaktäriseringen av personerna. Detta är heller inte något som texten särskilt 

försöker dölja. Tvärtom arbetar den istället med dessa poetiska och litterära kvalitéer, som ger 

precision åt tänkandet.  

                                                 
117 Tjärdalen, s. 13. 
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 Vad innebär då denna insmugna berättarröst för berättarens auktoritet och för de olika 

rösternas likvärdighet i berättandet, dvs. för den polyfona strukturen? Cohn påpekar att såväl 

den fria indirekta anföringen som inre monologer i en tredjepersonskontext binder upp 

berättaren till en sympatiserande eller ironisk attityd. Vår värdering av vad personen säger till 

sig själv ”förblir knuten till det perspektiv (neutralt eller partiskt, sympatiserande eller 

fientligt, empatiskt eller ironiskt) som berättaren placerar honom i.”118 I uppsatsens 

Tjärdalen-citat är berättarens hållning hitintills inkännande och empatisk. Berättarrösten 

harmonierar med romanfigurens, och texten förmedlar en förståelse för romanfigurernas 

försök att hantera motstridiga känslor och idéer, rättfärdiga sig, reda ut vad som är rätt att göra 

eller komma tillrätta med sina tillkortakommanden.  

 Denna inkännande berättarhållning skapas således genom överlagringen av berättarens 

och romanfigurernas röster och genom blandningen av de olika formerna för att återge tal och 

tänkande, men den är också en effekt av fokaliseringen. Som Björck uttrycker det får läsaren 

både se in i romanfigurerna och ut ur dem.119 I Genettes fokaliseringsbegrepp ligger en 

reglering av mängden och arten av den information berättelsen tillhandahåller: hur mycket 

och vilket slag av kunskap läsaren får.120 Vilkas ögon läsaren får se genom, synvinkeln eller 

fokaliseringen, är ett val författaren gör. Det ligger kvar som ett mönster i texten, en del av 

den textintention (eller ”text design” med en annan av Seymour Chatmans benämningar) som 

brukar kallas implicit författare. Med sådana medel styrs läsarens sympatier och antipatier 

inför de olika romanfigurerna, och den polyfona strukturen blir på så vis uttunnad. I det 

följande ska jag undersöka berättarens hållning till några romanfigurer och grupper i byn på 

en skala från inkännande och empatisk till ironiserande och distanserad, en skala som i stort 

sammanfaller med vilka personer vars inre läsaren ges tillgång till och genom vars ögon 

skeendet skildras resp. vilka som på olika sätt bara ses utifrån. 

 

 

 

 

                                                 
118 Cohn, s. 66: ”A monologist in a third-person context is not the uniquely dominant voice in the text we read. 

He is always more or less subordinated to the narrator, and our evaluation of what he says to himself remains 

tied to the perspective (neutral or opiniated, friendly or hostile, empathic or ironic) into which the narrator places 

him for us.” Jfr också Cohn, s. 112, 117. I cirkeln kring Bachtin på 1920-talet gör Vološinov en liknande analys 

av rapporterat tal: hur författarens kontext ger talet en intonation av ” humor, irony, love, hate, enthusiasm or 

scorn.” Han visar också hur just blandningen av olika former för att rapportera tal tenderar att försvaga och lösa 

upp yttrandets gränser, de gränser mellan karaktärernas och författarens språk som Holm menar att Sara Lidmans 

flytande subjekt bryter igenom. Vološinov, s. 121f. 
119 Björck, s. 73f.  
120 Genette, Narrative Discourse, s. 162, 185f, 189f. 
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2.2.2. Kollektivens och individernas röster 

Bykarlarna, bykvinnorna och bykollektivet 

Tidigare har vi sett hur bykollektivet konstrueras bl.a. genom anonyma repliker och 

panoreringar över vad som händer eller sägs i byn. De kollektiv som skildras i Tjärdalen 

omfattar emellertid oftast inte hela byn utan faller isär i grupper och sociala skiktningar. 

 I bykarlarnas överläggning vid Jonas stuga på Onsdagen – den diskussion som sedan ”låg 

redo” vid Måndagens konfrontation på Rävgärdet – växlar tänkandets olika 

framställningsformer också mellan olika personer i gruppen. Bykarlarna har just burit den 

skadade Jonas från tjärdalen och lagt honom i ”traslådan till säng”: 

 

 Ja vad fan skulle de ta sig till med karlkräket. Ingen var uppslagsrik eller talträngd.  

 Då man har så klådrans nog med sitt är det inte gott att vara samaritisk av sig. [---]121 

 

 Men han måste ju komma under läkaruppsikt. 

 Vi val skaffa han nerpå sjukstugun. He jer tvunget. E brute ben kan man int låta vara. 

 Jer he bara jag som tänk he? 

 Vafför säj int någon nå om sjukstugan? 

 He jer fäll bara jag som jer blödig å pjåskig. 

 He jer ju ändå tie mil. 

 Kanske dem säj att då får du fara själven om jag säj nå. 

 Å ja hav int tid. Int råd heller.  

 Ja vem ska betala. Sockna tör fäll int hava medel till tocke här. [---]122 

 

 – VAFFÖR SKA BARA VI SOM HA DRAGI FRAM HAN GÖRA ALLA DELAR! [---] 

 – Ja vi är väl inga överstepräster åt byn. Tore. [---] 

 Men det fanns ju en! [---] 

 Så vad skulle nu de, vanliga gubbar som aldrig gett sig ut för att vara annat än vanliga gubbar, stå där 

och fjanta med sina ansvarskänslor när Petrus ändå måste fatta beslut i den här frågan.123  

 

I den längre text som citaten ovan är plockade ur skiljs tankar och tal åt bara genom 

förekomsten eller frånvaron av talstreck. Nästan alla tankar och repliker är anonyma. Den 

uppenbara implikationen är att det är så här som alla männen tänker tyst för sig själva, att 

tankarna kan tillhöra vem som helst av dem. Scenen är en närmast övertydlig inventering av 

ursäkter och mekanismer för att slingra sig ur ett ansvar som var och en inser att man bör ta. 

Det är i själva verket den insikten karlarna argumenterar sig bort från: det kanske inte är så 

farligt, jag har inte tid eller råd, varför ska bara jag eller vi göra något. Som grupp förstärker 

                                                 
121 Tjärdalen, s. 33.  
122 Ibid., s. 36.  
123 Ibid., s. 37. 
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man varandras passivitet, dvs. scenen är en (virtuos) gestaltning av mekanismerna i en negativ 

gruppdynamik, där ingen träder fram för att ta ett personligt ansvar. Man kan formulera 

bykarlarnas tänkande och agerande som en både konkret och intellektuell bekvämlighet: man 

vill inte ha besväret med att skjutsa Jonas till sjukstugan och man blundar för allvaret i Jonas 

skada och för det egna ansvaret. 

 Bykarlarnas agerande gestaltas och förklaras inifrån dem själva med samma 

berättartekniska grepp som diskuterats tidigare och får samma effekt av att skapa förståelse 

utan att ursäkta. Som Holm skriver blir ”det icke-dömande […] en del av själva 

uttryckssättet.”124 Genom att läsaren får del av bykarlarnas perspektiv skapas förståelse för 

deras tvehågsenhet och läsaren kan känna igen sig i undanflykterna och i mekanismerna för 

att undvika personligt ansvar. 

 Även i fiktionen bygger förståelse och medkänsla på igenkänning. Texten igenom finns 

talrika exempel på ömsesidig hjälpsamhet och samarbete i byn. Man delar slåttermaskin och 

lånar ut sin bagarstuga. Med Nils olycka och offerposition kan bykarlarna sympatisera och 

identifiera. Är det någon de vill vara ”samaritisk” emot är det Nils, och senare i texten 

erbjuder de solidariskt hjälp ”att räta opp tjärdaln.” Vid midsommardagens kyrkbesök gläds 

man åt ”att vara byabor med varandra”, att ”kännas vid och bli erkänd”125, men denna 

sammanhållning gestaltas inte som en inkluderande gemenskap utan som en intrikat hierarki 

av tillhörigheter och graderingar. De ”Egentliga människorna” är de som reder sig själva, 

behärskar koderna för umgänget i byn, kan vikta tjänster och gentjänster mot varandra, vet 

vilka som ska tacka. Vendla och Jonas är per definition uteslutna, trots att deras utanförskap 

har olika grunder och tar sig olika uttryck. Det är bl.a. dem som man definierar sig mot. Inte 

heller tillhör Vendla och Jonas de ”vanliga”, de som definierar sig gentemot Petrus och 

Albert, som de ”vanliga” menar anser sig ”förmer” än andra. Kvinnorna lånar status av 

männen. I ironisk ton berättas hur ”Alberts pengars hustru” Julia och ”Petri ords hustru” Betty 

kan känna ”förmerheten” besvärande.126 Vilka som är utanför kan alltså definieras på olika 

sätt, beroende på vad man tar fasta på. Även Petrus ges i tidigare forskning ofta roll av den 

avvikande, individen mot kollektivet, dvs. ett slags utanförskap.127 

                                                 
124 Holm, s. 93.  
125 Tjärdalen, s. 110 resp. 139.  
126 Ibid., s. 132 resp. 140. 
127 Jfr uppsatsen s. 11. Tillhörighet och utanförskap är ett välkänt tema i Sara Lidmans författarskap. De fyra 

familjerna på Ön i Hjortronlandet känner sig tillhöra de ”oegentliga”, men har sinsemellan en viss 

sammanhållning i fattigdomen. Linda Ståhl är i Regnspiran utestängd från den ”hemliga vetskapen” om hur 

allting skulle vara, den ”byande” som hon själv saknar tillgång till. Se Othén s. 40ff, även Holm s. 179 samt 

Regnspiran, Stockholm: Bonnier 1958, s. 23. 
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 Bloms liktal på Rävgärdet kommenteras av ”bykören”, ”de vanligas” kollektiva röst. Det 

ger berättaren möjlighet att ironisera över såväl Blom som över bykören själv: Bloms 

helvetespredikan ”kylde av eckträskarna”, församlingens längtan efter pånyttfödelse tävlar 

med ”hoppet att solen och Blommen snart måtte gå ned […]”.128 Ironiskt gestaltade blir också 

kvinnorna som på Måndagen framträder som ett kollektiv i liktvätterskornas skepnad. Fram 

till dess har kvinnornas reaktion på Jonas olycka genomgående gestaltats i skuggan av 

männens och oftast – med undantag av Betty – haft en mer empatisk ton. När karlarna 

kommer bärande med Jonas förstår Agda att benbrottet måste värka som hos ”vilken som 

helst anständig människa”. Hemma hos ”Viktors” undrar Amalia om man ändå inte skulle 

göra något för Jonas: ”Han är ju ändå en människ’.”129 Liksom hos männen rinner emellertid 

kvinnornas etiska ansatser ut i sanden. Först när Jonas har dött blir de kompetenta och 

handlingskraftiga, och berättaren gör sig lustig över liktvätterskornas ”bestämmandesjuka” 

och beskäftighet. Kvinnornas kollektiva tänkande är ironiskt mot de bybor som inte gjorde 

något medan Jonas levde, dvs. i huvudsak männen, men berättaren ironiserar i sin tur över 

kvinnornas ursäkter och självupphöjelse när de städar huset:  

 

[I]ntet som helst ont sagt om lilla Velas renlighetsförsök. […] hon hade väl gjort så gott hon kunnat och 

det var sannerligen mer än vad som kunde sägas om en och annan Ecksträskare. All morgonens gärningar 

var deras frisedel, de skulle aldrig kunna räknas till En och annan i den här historien.130 

 

Den fria indirekta anföringen vacklar mellan den kollektiva kvinnorösten och berättarens 

distanserade och förlöjligande utsaga. Trots att liktvätterskorna likt bykarlarna får skylla ifrån 

sig i anonyma repliker (”Hade man bara vetat att det var så dåligt”), blir berättarens 

perspektiv mer öppet ironiskt och mindre dolt bakom figurerna. Den sympati som läsaren 

eventuellt kan uppfatta bygger mindre på berättarens hållning och mer på den igenkänning 

som läsaren själv kan tillföra. För läsaren är det emellertid inte svårt att tolka in en dold 

ömsinthet i ironierna: nu är kvinnorna på fast mark, att göra rent och organisera förtäring är 

något de behärskar och har makt över, en möjlighet för dem att ta plats.  

 Byn som kollektiv faller alltså isär i en socialt skiktad mångfald röster: enskilda personer 

och grupper av olika slag, i dialog med varandra. Bykollektivet framträder som summan av 

dessa dialoger. Berättarens hållning är i grunden inkännande, även i ironierna finns större 

eller mindre inslag av förståelse. Ambivalensen i berättarhållningen har också 

uppmärksammats i forskningen. Adolfsson menar i ”Det oerhördas anrop” (Nordisk 

                                                 
128 Tjärdalen, s. 153, 156. 
129 Ibid., s. 24, 97.  
130 Ibid., s. 152.  
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kvinnolitteraturhistoria, band 4, 1997) att Tjärdalens bybor får en ”vardagens förlåtelse”, 

Stenkvist pekar på textens dubbla attityd till kollektivet: Det uppfattas som fördomsfullt och 

slutet, men också som trygghet och stöd.131 Kerber tar istället fasta på resultatet:  

 

I Tjärdalen har under tjärdalsaffärens lopp åtskilliga byinvånare tagit itu med sitt ansvarsmedvetande. [---] 

Betecknande nog leder de övriga byinvånarnas ansvarskänsla inte vid något tillfälle till en effektiv hjälp till 

den vid varje tillfälle berörda personen. Jonas blir inte tillräcklig sörjd för, och männen går inte aktivt mot 

Albert.132  

 

Trots mångfalden röster resulterar de inre och yttre samtalen i ett gemensamt, negativt 

agerande: att göra ingenting. I bykollektivets och gruppernas gensvar inför Jonas skada 

saknas själva etiken, ansvarstagandet. I den bemärkelsen är gestaltningen av bykollektivet en 

argumentation för det omedelbara, personliga ansvaret i mötet med den andra människan. 

Detta personliga ansvar grundar sig hos Levinas, liksom hos Bachtin och Buber, på positionen 

som medmänniska och är ingenstans graderat efter samhällsställning eller personliga 

egenskaper. Det är mot en sådan etik som bybornas agerande kontrasteras. Strategierna att 

undfly ansvar är välkända: anonymitet och att gömma sig i mängden, dvs. det är röster i en 

folkmängd där ett enskilt ansvar inte utkrävs. Buber formulerar i Logos (1962) mekanismerna 

som en skillnad mellan gemenskap och kollektivitet, där gemenskap, ett äkta ”Vi”, 

kännetecknas av ”en verklig relation mellan person och person, mellan Jag och Du”, medan 

”den breda kollektiviteten” befriar människan från allt ansvar.133 

 

Empatin i berättarens attityd gäller också flera av textens individer. Agda, Nils och Betty, som 

i drömmen släpar på sin mentala mjölkflaska, får en fördjupad karaktärisering och deras 

tillkortakommanden och brister motiveras och förklaras: Nils chock över att se ett års arbete 

förstört driver honom till religiösa grubblerier och epileptiskt anfall; Agdas ängslan över 

makens uppträdande tenderar för henne att överskugga själva förlusten av tjärdalen. Till de 

empatiskt behandlade hör också Petrus flickor, tecknade utifrån berättarens indignation över 

fattigdomens utsatthet och skam. Mest inkännande är berättarhållningen emellertid till Petrus, 

                                                 
131 Eva Adolfsson, ”Det oerhördas anrop. Om Sara Lidman” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, bd 4, På jorden, 

1960–1990, huvudred. Elisabeth Møller Jensen, Höganäs: Wiken 1997, s. 20 resp. Stenkvist, s. 77. 
132 Kerber, s. 22: ”In Tjärdalen haben sich im Verlauf der Meileraffäre mehrere Dorfbewohner mit ihrem 

Verantwortungsbewußtsein auseinanderzusetzen. [---] Bezeichnenderweise führt das Verantwortungsgefühl der 

übrigen Dorfbewohner an keiner Stelle zu einer effektiven Hilfe für die jeweils betroffene Person. Jonas wird 

nicht hinlänglich versorgt, und die Männer gehen nicht aktiv gegen Albert vor.” 
133 Martin Buber, Logos. Två essäer, övers. Peter Handberg, Ludvika: Dualis 1995 (1962), s. 77, 82. Hos Buber 

är detta ett av två sätt som den ”typiska moderna människan” flyr från ansvarstagande: ”I det andra fallet flyr 

hon in i en livshållning, där hon inte behöver stå till svars för någon annan än sig själv […]”. 

http://sv.bab.la/lexikon/tysk-svensk/bewusstsein
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romanens ”hjälte”. Som konstaterats tidigare är det han som får utveckla det etiska 

resonerandet i texten, men en etisk laddning finns redan i konstruktionen av romanfiguren.  

 

Petrus 

Petrus kommer till tals i direktrapporterade samtal och i ett tiotal längre scener där hans 

tänkande rapporteras. Hans sammanfattande reflektioner sätter punkt för tjärdalsaffären. I 

recensioner och forskning har han beskrivits som huvudperson, som byns samvete, som den 

medvetne, som moralfilosof. Kerber noterar berättarens attityd till Petrus: den finkänsliga och 

förlåtande framställningen av honom och den medkänsla med misslyckandet som förmedlas 

till läsaren.134 Jämfört med bykarlarna och bykvinnorna har berättaren också en helt annan 

hållning till Petrus. Sällan eller aldrig distanserar hon sig från honom genom ironier eller 

dubbeltydigheter. Istället problematiseras hans tillkortakommanden, högmod och svek i 

självrannsakan eller självironi och i inre diskussioner. Effekten blir att läsarens förståelse för 

Petrus ökar snarare än minskar.  

 Berättarens inkännande hållning till Petrus har sin parallell i karaktärsteckningen. 

Romanen igenom betonas Petrus intuitiva empati med djur och människor, ett ”med-varande” 

med Bubers vackra uttryck.135 Petrus tar ansvar var gång någon, djur eller människa, behöver 

omsorg. Hans medkänsla är också grunden till hans gudstro. När han möter rädslan i Jonas 

ögon stiger ”bönen ur honom som en motström”, en tro som, så som den skildras, växer ur 

Petrus förmåga till äkta möten mer än ur Bibeln. Petrus handlande och tänkande följer av hans 

omedelbara svar och ansvar inför andra. Petrus väg till Gud går, med Levinas ord, genom den 

andra människan.136 

 Relationen mellan mig och den andra människan är språket och utspelar sig som en 

konversation, skriver Levinas, och förutsättningen för den är ett välkomnande av den andra 

människan, av ansiktet.137 Ansiktsuttrycket och blicken är den första kommunikationen och – 

om vi följer Levinas – en förutsättning för en språklig konversation, men Petrus romanfigur är 

också, som framhållits tidigare, en knutpunkt för textens olika förhållningssätt till språket: 

som kommunikation, som klassmarkering och maktmedel och som berättande, lek och 

estetisk upplevelse. Petrus vill bli ”begripen ordledes”, han vill sätta ord på känslor och 

                                                 
134 Kerber, s. 25. 
135 Buber, Jag och Du, s. 84f. En ”med-varande” är en person som framträder ”genom att träda i relation till 

andra personer” och blir ”medveten om sig själv såsom en som har del i det som är.”  
136 ”Dialogue with Emmanuel Levinas”, en intervju med Levinas av Richard Kerney i Richard A. Cohen (red.), 

Face to Face with Levinas, serie SUNY Series of Philosophy, Albany, New York: State Univ. of New York 

Press 1986, s. 23: “’Going towards God’ is meaningless unless seen in terms of my primary going towards the 

other person. I can only go towards God by being ethically concerned by and for the other person.” 
137 Levinas, Totality and Infinity, s. 39, 189.  
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upplevelser, dela dem med andra, göra dem gemensamma. Vad konstruktionen av 

romanfiguren markerar, om och om igen och ur olika perspektiv, är således språkets och 

ordens betydelse i mötena mellan människor. När ordet ”förlåt” saknas i Petrus och Bettys 

språkbruk försvinner också ett alternativ, en möjlighet, i umgänget.138  

 Holm beskriver Petrus som ”lika avancerad som någon moralfilosof”.139 Utmärkande för 

honom är också förmågan att analysera och teoretisera händelserna och de etiska frågorna 

kring Jonas olycka. Han formulerar dem på allmängiltig nivå och är den i romanen som 

explicit uttrycker en social indignation över arbetslöshet, fattigdom och orättvisor. Intressant 

är emellertid inte bara de ställningstaganden som texten låter Petrus framföra utan också den 

kritiska och prövande hållning han gestaltas med. Bachtin skiljer i Ordet i romanen mellan ett 

monologiskt och ett dialogiskt förhållningssätt till språket och världen. I Tjärdalen står 

predikanten Blom för vad man med Bachtin kan kalla ett dogmatiskt, auktoritativt ord som 

bara tillåter ”villkorslöst erkännande”, ett ”ord som finns redan i förväg”. Det kan bara antas 

eller förkastas i sin helhet och är inte öppet för diskussion.140 För Blom finns bara en enda 

bok, Bibeln, och hans tolkning av den är det som gäller. Motsatsen till det auktoritativa ordet 

beskriver Bachtin som ”det inre övertygande ordet” (det indre overbevisende ord).141 Det är 

en röst som resonerar, återberättar med egna ord, är öppen och experimentell, vilket också är 

en god beskrivning av hur Petrus tänkande och konversationer gestaltas i Tjärdalen, en röst 

som vill övertyga och som inbjuder till diskussion och dialog. Petrus söker sådana 

diskussioner, t.ex. på Rävgärdet, med Blom vid Nils epilepsianfall, med prästen. I textens 

konfrontationer står Petrus enligt detta resonemang för en dialogisk livshållning.  

 I konstruktionen av Petrus romanfigur möts och bearbetas inte bara den språkliga 

motivkretsen utan också den religiösa och den ekonomiska, ofta genom att Petrus i samtal 

eller tänkande får bemöta eller bearbeta andras åsikter och livsinställningar, men också genom 

att skiljelinjerna mellan motivkretsarna glider. Via Petrus ställs konflikten mellan pengar och 

moral på sin spets. Kerber formulerar det som den ”för Petrus olösbara konflikten” mellan 

hans ansvarsmedvetande och hans ekonomiska trångmål,142 men i Petrus tänkande och 

                                                 
138 Tjärdalen, s. 92f. 
139 Holm, s. 108.  
140 Bachtin, Ordet i romanen. s. 166ff. I dansk övers.: ”[Det autoritære ord] er et ord, som allerede findes i 

forvejen.(s. 167)”, ”Det autoritære ord kræver en betingelseløs anerkendelse af os, det kræver icke en fri 

tillegnelse eller assimilering med vores eget ord (s. 168)” samt ”[Det autoritære ord] kræver en fulstændig 

bekræftelse eller en fulstændig forkastelse (s. 168).” Jfr även Newtons diskussion om ”authoritative and inner-

persuasive” diskurs, s. 253, 260f.  
141 Bachtin, Ordet i romanen, s. 170ff. 
142 Kerber, s. 23. Kerber pekar också på parallellen mellan lånet på trehundra kronor och Bibelns trettio 

silverpenningar, m.a.o. ytterligare en instruktion till läsaren om hur Petrus svek ska läsas. Kerber, s. 26. 
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självrannsakan formuleras sveket i en religiös bildvärld: ”mej ska du int tro att du köper som 

en annan judas” och ”jag är en judas en ljugare.”143 När Petrus reflekterar över de 

arbetsbrutna byborna, förläggs upprättelsen för de ”utpinade käringarna och kallarna” till livet 

efter detta, till ”en annan värld”, inte till en politisk kontext, här och nu.144 

 Flera av de teman och motiv som presenterades i textanalysens inledning möts således i 

gestaltningen av Petrus och framställningen av honom speglar även bärande berättartekniska 

strukturer: den inkännande berättarhållningen, konfrontationen mellan olika 

ställningstaganden samt den dialogiska inriktningen, som hos Petrus framställs som en 

livshållning i sig. I romanens idémotsättningar står Petrus för ”det inre övertygande ordet”, en 

röst som också får funktion av att söka övertyga läsaren i kraft av det utrymme som ges hans 

tankearbete och det patos och engagemang som dramatiseras i hans romanfigur. Som 

Stenkvist skriver får han rollen av hjälte, ”så mycket hjälte man nu kan vara i denna avkrok av 

världen och med växande skulder.”145 I intrigen är det ett traditionellt inslag: den moraliske 

hjälten som ensam ser klart, står emot grupptrycket och får representera de goda 

ställningstagandena i etiska frågor, ”goda” då i bemärkelsen att det är de ställningstaganden 

som berättaren solidariserar sig med. Detta gör honom till hjälte trots hans svek, för som 

Adolfsson skriver: ”den rättrådige Petrus är en Judas med silverpenningar.”146  

 Petrus är ”resonören” men också en gensaga till intellektualiseringen, menar Holm.147 Det 

behöver inte ses som en motsättning, vilket ju inte Bränström Öhman gör i sin diskussion om 

kärlekens poetik och den höga värderingen av förmågan till reflexivitet i Sara Lidmans 

verk.148 I Petrus romanfigur skrivs en livshållning fram med flera komponenter: den 

dialogiska öppenheten inför det främmande, det ifrågasättande, ”moralfilosofiska” 

tankearbetet och det spontana ansvarstagande som hos både Buber och Levinas kännetecknar 

det äkta mötet med andra. (Den romanfigur som står för godhet utan spår av 

intellektualisering eller reflektion är Vendla.) 

 På dessa punkter skiljer Petrus ut sig från bykarlarna och Gustav, deras talesman på 

Rävgärdet. Gustav undanhåller Petrus information om Jonas skada och känner obehag för det, 

men liksom bykarlarna vid Jonas stuga tar han inte reflektionen vidare utan slätar över 

obehaget eller tar ut det på andra. Berättarens hållning till Gustav är återhållsam och tillfällena 

när läsaren möter hans inre röst är få, men det finns, liksom till bykarlarna som kollektiv, en 

                                                 
143 Tjärdalen, s. 182, 191.  
144 Ibid., s. 66.  
145 Stenkvist, s. 76.  
146 Adolfsson, I gränsland, s. 207.  
147 Holm, s. 108. (Jfr uppsatsen s. 23, not 85). 
148 Bränström Öhman, s. 65f.  
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beredskap att förstå i berättarens omdöme om honom: ”han var ingen listig eller elak man i 

sig själv […]”.149 Gustavs bedrägliga tigande ”hade bara fallit sig”, en parallell till hur Petrus 

hand på banken liksom av sig själv plockar upp hundralapparna ur fickan. Denna försonande 

berättarhållning saknas helt i gestaltningen av predikanten Blom och rikemannen Albert. Vi 

har sett hur berättaren distanserar sig från Blom och förlöjligar hans predikan på Rävgärdet 

och hur han representerar ett slutet och auktoritativt ”ord”. Inte heller i framställningen av 

Alberts romanfigur, huvudpersonen i den ekonomiska kontexten, finns något försonande eller 

förlåtande. Till skillnad från Petrus diskuteras han praktiskt taget inte alls i forskningen ovan, 

kanske för att gestaltningen är reducerad till en stereotyp, men också för att man tenderar att 

betona det inkännande och kärleksfulla i författarens/berättarens hållning och underförstå vad 

berättaren distanserar sig ifrån i Tjärdalen. Med vilka medel utformas alltså avvisandet i 

Tjärdalen och vad innebär det? 

 

Albert 

Direkt möter läsaren Albert först en bit in i texten, i handelsboden på Midsommarafton. Där 

betraktas han ur Gretas och Kajsas småflicksperspektiv och framställs som arrogant, hånfull 

och rik. Valet att presentera Albert i handelsboden etablerar med en gång både hans 

förhållande till andra människor och berättarens hållning till honom. Alla scener där Albert 

får tala handlar om ekonomiska transaktioner och fokaliseras via andra personer eller externt 

genom berättaren. Bara vid något enstaka tillfälle växlar texten till Alberts tanke, varvid 

berättarens tolkande bilder är uttalat negativa, t.ex. när Albert lurar av Agda tjärdalen: ”Då 

stämningen var som allra bäst, blängde Albert åt tjärdalen till med penningögat sitt. Man fick 

nu försöka tänka på framtiden.”150
  

 Scenen hemma hos Albert och Julia är i huvudsak berättad utifrån Agda och utpräglat 

ironisk. Texten säger bokstavligen en sak men menar en annan, en dubbelhet som är så 

konsekvent genomförd att ingen läsare kan tveka om berättarens hållning. Läsaren förstår att 

Alberts vänlighet är bedräglig, att han utnyttjar Agdas naivitet och hennes behov av att bli 

sedd, dvs. han skrivs fram som en person som exploaterar andras olycka och godtrogenhet 

och håller sig informerad om situationer han kan utnyttja.151 På så vis kan han manipulera 

både Agda och Petrus.  

                                                 
149 Tjärdalen, s. 73.  
150 Ibid., s. 111.  
151 Motivet med att exploatera naivitet och godtrogenhet återfinns mer sofistikerat som en intriglinje i 

Jernbaneeposet, där det är en bidragande orsak, om än inte den enda, till Didrik Mårtenssons konkurs och 

fängelsedom. I Didriks fall är den exploaterande överheten inte så renodlad till en enda person som i Tjärdalens 

by, utan mer institutionell och därmed mer anonym, ”ansiktslös” med Holms ord s. 367. Jfr även Holm s. 364f.  
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 Albert och Petrus har emellertid också likheter. Båda skiljer ut sig ur bykollektivet, båda 

är skickliga på att ta människor och har makt i byn, men där Petrus får stå för ett etiskt 

förhållningssätt till medmänniskan är Alberts drivkraft klichémässigt framställd som att 

berika sig själv. Utan den etiska livshållningen blir de talanger han har gemensamt med Petrus 

förvanskade. I Bubers terminologi är den andra människan för Albert inte ett ”Du” utan ett 

”Det”.152 Hans umgänge med andra är kalkylerande och förutsätter en tankevärld som läsaren 

inte får insikt i. Av det följer att hans brist på gensvar och ansvar inte heller problematiseras, 

utan stannar vid berättarens avvisande av en sådan livshållning. 

 Mer än någon annan av romangestalterna i Tjärdalen karaktäriseras Albert också med 

hjälp av blicken och ögonen. Den bortvända blicken är det ledmotiv som följer honom texten 

igenom. Hans ögon irrar och plirar, han ser ingen rätt i ögonen, han ser andra genom sitt 

”penningöga”. Genom sina ”oroliga ögon”, dvs. genom att inte se den andra människan som 

människa, kan han ledas ”käpprätt till alla mål” – en för Tjärdalen ovanligt direkt 

ironiserande berättarkommentar.153 Albert karaktäriseras alltså främst genom blicken och 

språket. Den bortvända blicken och det ogenomskinliga, manipulativa språket är parallella 

markeringar. Albert går inte att se in i och kan därför inte heller skildras inifrån. Inför en 

förtingligad och ekonomisk relation till andra överger berättaren sin inkännande hållning.154 

 Liksom Blom har Albert en viktig funktion i berättandet men ingen egen röst i den 

bemärkelsen att hans perspektiv presenteras. Inte heller i Jonas inre får läsaren någon insikt. 

Även han karaktäriseras genom språk och blick, som hos honom emellertid har helt andra 

innebörder än i gestaltningen av Albert. Som romanfigur intar han en central position i 

berättandet, men är samtidigt laddad med överdrifter och motstridigheter. Diskussionen om 

Jonas roll i berättandet fortsätter i ”Blickar, ansikten och masker”. Här ska jag först presentera 

en bakgrund till hans mångtydiga romanfigur.  

 

Jonas 

I forskning och recensioner ges Jonas skilda funktioner. Kerber beskriver honom som ”den 

utstötta Judasgestalten par excellence.” Om honom sägs uteslutande elakheter, skriver hon, 

                                                 
152 Motsatsen till det äkta mötet är hos Buber (som var socialist) ”begäret att utnyttja”. Viljan att acceptera den 

andra, främmande, människan ersätts med en monologisk och förtingligad relation där man betraktar varandra 

som ting. Buber, Distans och Relation, s. 34. I Bubers samhällskritik blir ”Det-världen” destruktiv när den inte 

längre underordnas Jag-Du-relationen. 
153 Tjärdalen, s. 107 resp. 112.  
154 Ett sådant antitetiskt berättande återkommer, som vi vet, i den polemiska konstruktionen av rapportboken 

Gruva, där de insprängda LKAB-citaten konsekvent talar om människor i abstrakta, opersonliga och ekonomiska 

termer – en ”produktionsfaktor”, en ”investering” – till skillnad från de fylliga och inkännande intervjuerna med 

gruvarbetarna. Som Bergom-Larsson skriver om Gruva är det ” i själva organisationen av stoffet som Sara 

Lidmans egen analys blir synlig.” Bergom-Larsson, s. 139.  
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och hans perspektiv blir inte någonstans synligt.155 Othén ser i sin magisteruppsats Jonas som 

ett upplösande av dikotomier: mellan djur och människa och – i Jonas hatiska blick när han 

ramlar ur kistan under likfärden – mellan liv och död. 156 Till det kan man foga att Jonas också 

representerar dikotomin offer–förövare. Han är både monster och offer, både ondskefull och 

hjälplöst utlämnad åt andra människor: i intrigen genom sin skada, på berättandets nivå just 

genom att hans perspektiv aldrig blir framfört och att han huvudsakligen skildras genom 

bybornas ”elakheter”. Med undantag av Vendla och Petrus vid Jonas sjukbädd, talar alla om 

honom, inte till honom, och allt som sägs är värderande och dömande. 

 Även i Holms analys återfinns motstridigheterna. Jonas får både frälsarroll och roll av 

Judas, men också av karnevalisk skälm eller narr som återspeglar och synliggör livet genom 

att ställa sig utanför det: ”Som skälmen enligt Bachtin får det inre tillståndet i en gemenskap 

att träda fram, så blir Jonas den genom vilken ’tjärdalsprovet’ kan ställas: hur långt räcker de 

samhällsdugligas moral och solidaritet till?”157  

 I Jonas romanfigur finns emellertid också andra omkastningar. I Onsdagens scen med 

Vendla framställs han som måttlöst och obegripligt elak. Vanställandet av Vendlas ansikte 

framhåller ansiktets vikt och scenen är en total förnekelse av det etiska seende som Levinas 

förespråkar. Ansiktets roll kastas om. Istället för att uppmana till ansvar blir det en måltavla 

för våld. Jonas saknar annat språk än våldets, avvisar det sköna och vackra – blommorna som 

Vendla plockat kastar han – och vill rycka benen av flugorna, liksom hans eget ben förstörts. 

Bilden av Jonas är en invertering av Petrus, en motsats till den täta bindning mellan språk, 

estetik och etik som vi sett karaktäriserar Petrus: hans berättarlust, hans smakande på orden, 

hans etiska tankearbete, öppenhet och omsorg om djur och människor.  

 Jonas uselhet etableras på alla nivåer i berättandet. I sin ordlöshet saknar han också makt 

och röst, både i fiktionen och i berättandet. Vad han äger i berättelsen är sin vrede, sitt trots 

och sin ställning som den mest utsatte och usle, en ställning som samtidigt är en offer- och 

frälsarposition. Via berättandets motstridiga strukturer avfärdas på så vis den enkla binära 

tolkning som enbart ställer de goda – de samhällsdugliga – mot den onde Jonas.  

 

Ovan har jag visat hur en stark, etisk berättarposition etableras i Tjärdalen, trots den på 

många sätt polyfona organisationen av stoffet. Någon moraliserande karaktäristik gör inte 

berättaren av sina figurer. Värderingen sker istället i berättandet: via vilka som kommer till 

                                                 
155 Kerber, s. 27: ”Det ausgestoßene Judastypus par excellence ist Jonas. Ihm werden ständig und ausschließlich 

Boshaftigkeiten nachgesagt. Seine Perspektive kommt an keiner Stelle zum Zuge.”  
156 Othén, s. 28f. Othén väljer inte Jonas utan Petrus scen med råttan som ”nyckelscenen i spelet mellan offer och 

förövare.”  
157 Holm, s. 102.  
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tals och berättarens närhet resp. distans till romanfigurerna. När det gäller Petrus, Betty och i 

viss mån Gustav och gruppkollektiven modifieras och fördjupas de genom att de får egna inre 

röster, där deras handlande och agerande kan problematiseras. Berättaren solidariserar sig 

med Petrus romanfigur som är uppbyggd utifrån etiska värden som dialog, inkännande och 

öppenhet för det främmande. Tjärdalen formar sig alltså till en argumentation för en sådan 

livshållning och inte till en kravlös förståelse för alla ståndpunkter. Till skillnad från Petrus 

svek, som får sin motivering i den omöjliga konflikt intrigen försätter honom i, och till 

skillnad också från Sara Lidmans senare gestalter som Linda i Regnspiran och Didrik 

Mårtensson i Jernbaneeposet, placeras Albert och Jonas inte in i något sammanhang som gör 

deras agerande begripligt. Deras funktioner i berättandet är av annat slag. En sådan funktion 

är den intrigmässiga: att utlösa situationer som ger upphov till etiska resonemang och 

prövningar.  

2.3. Blickar, ansikten och masker 

I Bränström Öhmans ”kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom” är blicken hos Sara 

Lidman betydelsefull både som konstnärlig hållning i författarskapet och som verkningsmedel 

i texterna.158 Hon utforskar både det kärleksfulla seendet i Sara Lidmans berättarperspektiv 

och den kärleksfulla blickens funktioner i romanerna, men tar som nämnts inte upp Tjärdalen. 

Även där präglar seendet, blicken och ansiktet både fiktion och konstruktion. Liksom hos 

Levinas talar de om ansvar för den andra människan och om möten, även sådana som inte blir 

av. Framför allt gäller det scenerna med Jonas och några centrala scener med Petrus.  

 

2.3.1. Blickens strukturerande och gestaltande funktioner 

Den tidigare diskussionen har visat hur synvinkel- och perspektivväxlingarna gör själva 

seendet till en organiserande princip i Tjärdalen: hur berättandet byggs upp genom 

växlingarna i vem som ser och den information – åskådning av världen – som därmed 

förmedlas. Även vem som ses, av vem och hur är viktiga redskap i berättandet, som 

föregående avsnitt visat. Om man emellertid lämnar diskussionen kring fokalisering och 

berättarhållning, kan man istället fråga vem eller vilka som ser på byn och värderar eller 

utvärderar dess handlande.  

 Tjärdalsaffären börjar och slutar med Jonas blick: hans ”glödgade ögon” i den raserade 

tjärdalen och den ”hatfulla” blicken när liket ramlar ur kistan under Tisdagens likfärd. Jonas 

är katalysatorn och den som sätter strålkastaren på byborna och deras agerande. I den 

                                                 
158 Bränström Öhman, bl.a. s. 17, 64, 66, 216.  
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bemärkelsen är det Jonas perspektiv som dominerar texten, Jonas som ”ser” rakt igenom 

texten. I det samtal om ansvar som förs i Tjärdalen representerar den eländige Jonas ögon den 

grundläggande synvinkeln, den som ger mening åt konstruktionen och dialogen. Med Levinas 

språkbruk är det Jonas ansikte som kallar byborna till deras förpliktelser och som sedan till 

sist dömer dem, i likets trotsiga blick.159  

 De första ord som ansiktet hos den andra människan säger oss, menar Levinas, är ”Du får 

inte döda”. Det är ”budet framför alla bud” när vi ställs inför den andre.160 Positionen ansikte 

mot ansikte är en moralisk kallelse (a moral summons) från den andre till mig och etiken tar 

sin början inte hos mig utan i den andra människans ansikte. Det ansvaret är inte 

förhandlingsbart utan härrör sig från min position som medmänniska just där och just då. I en 

sådan läsning är Jonas blick där han sitter fast i tjärdalen både en vädjan och ett krav i kraft av 

hans existens som den ”Andre”. Tyngden i texten ligger vid ögonens språk, som föregår den 

kraftlösa kommunikationen när Jonas till slut uppmanar Nils att skaffa hjälp.161 

 Scenen kan läsas som en dramatisering av några basala element i Levinas etik. Jonas är 

den utsatte vars liv bokstavligen står på spel. Beskrivningen är koncentrerad till hans ansikte 

och ögon, förstärkta med attributet ”glödgade”. Ansiktet och ögonen möter Nils när han 

kommer till tjärdalen och förmedlar ett ursprungligt, outtalat budskap att inte låta honom dö. 

Det är Nils och Jonas positioner i den aktuella situationen som är avgörande, inte Jonas 

uselhet.  

 Nils och byns reaktioner gestaltas som en motsats, en negation av den ansvarsetik som 

impliceras i ord- och bildval i scenen vid milan. Nils ser utsattheten och ögonens vädjan – 

ögonen ”bandhöll honom som en sjukdom” – men han väljer att fly hem. Där vänder han 

bokstavligen ansiktet mot väggen, drar mössan framför ögonen, vägrar att se, bli sedd och att 

kommunicera. Han går in i sig själv och lämnar ansvaret för Jonas till bykarlarna, som sedan i 

sin tur skjuter över det på andra. Nils flykt, om än begriplig ur ett psykologiskt perspektiv, 

förebådar i det avseendet med viss emfas byns blundande hållning inför Jonas. I den 

bemärkelsen blir den djävul Nils möter inuti sig själv en symbol för Nils och byns passivitet 

och brist på ansvar. Ett motiv av bortvända blickar etableras, som ska komma att känneteckna 

tjärdalsaffären framöver.162 

                                                 
159 Jfr Levinas, Totality and Infinity, s. 215.  
160 Kemp, s. 45, Levinas, Totality and Infinity, s. 199, 303.  
161 Tjärdalen, s. 17. 
162 Hansson läser scenen som Nils kamp med sitt dåliga samvete, men utvecklar inte tankegången. Hansson,  

s. 23f. 
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 Djävulen återkommer i scenen med Petrus, råttan och katten Millan, där katten i Petrus 

föreställning glider mellan att vara ett djur, en rubbad människa och djävulen i kattkropp.  

Det orimliga och orealistiska i den – som Holm uttrycker det: det långsökta i att en fyrtioårig 

bonde ”blir så upprörd över kattens lek med råttan att han dödar henne”163 – inbjuder till 

tolkningar. Holm läser episoden med råttan och Petrus påföljande dröm som ett 

Elektramönster, ett freudianskt drama mellan Petrus, Betty och Greta, dvs. fadern, modern 

och den svartsjuka dottern. Strukturellt har scenerna emellertid en mer närliggande funktion 

av att förebåda och fördjupa de kommande händelserna vid Jonas dödsbädd och på Rävgärdet, 

som en del av textens system av förknippningar och sammanflätningar.  

 Symboliken i råttan är genomskinlig: Den är ett föraktat skadedjur och representerar med 

sitt skadade ben och sin hjälplöshet Jonas. Med hjälp av råttans dödskräck och Petrus gensvar 

åskådliggörs såväl Petrus medkänsla som Jonas ångest. Läsaren får på så vis en nyckel till det 

som förblir outsagt eller bara antytt i skildringen av både Petrus och Jonas. Den vädjan Petrus 

möter i råttans blick är en parallell till Jonas blick ur tjärdalen och till rädslan i hans ögon på 

sjukbädden. Blickarna fungerar som ett ”urspråk”, varken råttan eller Jonas har ord för sin 

rädsla. Ögonen ställer Petrus till svars och avkräver honom ansvar.  

 I Petrus dröm sparkar karlarna den halvdöda råttan ”i förbigående” medan de talar ”med 

viktiga röster”, dvs. karlarna är likgiltiga inför råttans plåga och ser den inte ens, på samma 

sätt som de inte sett Jonas tidigare och knappt gör det nu när han ligger för döden.164 Petrus 

plågas av råttans pina, men saknar i drömmen makt att sätta stopp för den. Kattorna i 

drömmen förebådar grälet på Rävgärdet, men kattgestalten glider också mellan att vara en 

symbol för byns likgiltighet – den tävlar med människan om ”vem som var likgiltigast för 

råttan” – och för döden, den katt som inte kan ”dräpas med yxa.”165 Ytterst är symboliken 

densamma, likgiltigheten leder till döden för Jonas. Likgiltigheten är ett hot – mot ansvaret 

och mot livet. 

 Det sätt som dessa scener gestaltar striden mellan likgiltighet och ansvar är genom att 

spela med blickens och seendets innebörder av förpliktigande och ansvar, dvs. de bilder för 

ansvar som Levinas så rigoröst utforskat. Det går alltså en linje i berättandet från Jonas ögon i 

tjärdalen, via textens förknippningar och flätningar till likets blick på Tisdagen. I dessa scener 

formuleras i symbolisk form centrala delar av handlingen och formar sig till utforskning av 

                                                 
163 Holm, s. 105.  
164 Tjärdalen, s. 129. 
165 Ibid., s. 124 resp. 137.  
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vad det innebär att se och uppmärksamma den andra människan resp. det destruktiva i att 

vända bort blicken. 

 Ingenstans blir det tydligare än i de ledmotiv som åtföljer romanfigurerna. Att möta 

någons blick betyder i Tjärdalen att ta ansvar, en bortvänd, irrande eller orolig blick står för 

motsatsen. Det är en kod för hur romanfigurerna och situationerna ska läsas, som samtidigt är 

en utsaga om etik och ansvarstagande.166 Den irrande blicken åtföljer Alberts romanfigur som 

ett stående epitet, men även när Petrus ska diskutera med Blom utanför Nils stuga markerar 

texten att kontakten saknas: ”Petrus försöker komma åt den andres ögon men de är som 

överdragna av hud och utan blick.”167 Jonas blick har före olyckan varit lika irrande och 

plirande som Alberts och får efter olyckan sin kraft, inte av att han på något sätt blivit en 

bättre människa – därvid är texten tydlig i mötet med Vendla – utan av hans position som 

utsatt medmänniska.  

 

2.3.2. Ansiktet som social identitet  

Det är inte bara i situationen med tjärdalsaffären som byn har valt att inte se Jonas. Hans roll 

som meningsskapande ram kring handlingen står i bjärt kontrast till den syn på honom som 

texten och fiktionens bybor förmedlar. Jonas är en person man undvikit och inte ens Petrus 

har uppmärksammat honom: ”Han som jag inte la två strån i kors för mens han var frisk.”168 I 

texten döljs Jonas konsekvent bakom metaforer som en räv, en råtta, ett skadedjur – ett 

välkänt sätt att nedvärdera och avhumanisera människor. Newton formulerar det som att vi 

sätter en slöja framför dem, ett sätt att distansera sig från den andra människan, att göra 

honom till ett monster.169 Så fungerar också Jonas rävmask i Tjärdalen. Man ser inte Jonas 

utan Räven, sin bild av honom. Även i uppträdet mellan Jonas och Vendla är det byns bild av 

Jonas som bekräftas. Textens överdrifter, Jonas rivande och klösande, tjänar till att synliggöra 

bybornas föreställningar om honom som räv, en metafor som blir bokstavligt gestaltad. Att 

angripa ansiktet blir den ordlöses protest mot den mask byborna satt framför honom, 

samtidigt som det är den maktlöses och trängdes yttersta reaktion – liksom råttan går Jonas till 

anfall.  

 Att sätta en mask framför någon gör likgiltigheten möjlig – gentemot sina likar är ju 

byborna både hjälpsamma och medkännande. Ambivalensen mellan människa och djur i 

                                                 
166 Jfr Bränström Öhman, s. 53f, där ”oseende” i Jernbaneeposet avkodas som förringande eller förnekelse av 

kärlekens betydelse och som en markör för osynliggörande av människor och platser.  
167 Tjärdalen, s. 83.  
168 Ibid., s. 201.  
169 Newton, s. 183. Newton diskuterar i detta kapitel rasismen i några amerikanska texter, bl.a. Stephen Cranes 

novell The Monster och Herman Melvilles Benito Cereno. 



 48 

gestaltningen av Jonas ger också en hotfull anstrykning åt byns hierarkier: de Egentliga, de 

vanliga och så den som inte riktigt är människa och därför inte kan göra anspråk på samma 

hjälp eller medkännande.170 Distansen till Jonas är maximal och resulterar ju också till slut i 

ett slags mord, hos Levinas den totala negationen av den andra människan. I texten är det 

också den etiska individen, Petrus, som i samtalet med prästen uttalat får se bortom Jonas 

”osympatiska egenskaper” till hans plåga och behov av hjälp, dvs. se människan bakom 

masken.171 Följdriktigt är Petrus hållning till Jonas också i första hand en ansvarsrelation.  

 Problematiken kring masker och ansikten i Tjärdalen är inte uttömd med diskussionen om 

den bild som förmedlas av Jonas, den byns bild som projiceras på honom. Tvärtom tycks det i 

i textens spel med relationer och hierarkier också finnas en motrörelse, ett behov av en mask, 

av att inte vara naken och utlämnad till andra. Styrkan i vad ansiktet avslöjar är stor och 

Petrus finner det outhärdligt att Betty inte kan ”bestämma vad andra ska få se.”172 I Bettys 

dröm är nakenheten förknippad med skam över att inte duga och rädsla att förlora ansiktet. 

Till skillnad från församlingens värderande och dömande blickar i drömmen, svarar Petrus i 

stian med en spontan medkänsla inför Bettys utsatthet, men dessa scener med Betty talar inte 

enbart om skammen att kläs av inför andras blickar. Den självrannsakan, det samtal med Gud, 

som följer Bettys dröm handlar om att inte se andra människor, inte nå fram till en medkänsla 

som inte först värderar – eller som Albert kalkylerar – utan ger gensvar, eller nåd. 

 Levinas använder blicken och ansiktet som bilder för det omedelbara ansvaret för den 

andre, och liksom hos Levinas har seendet, blicken och ansiktet i Tjärdalen inte att göra med 

den fysiska synen. Ovan har vi sett hur de som motiv och som organiserande principer är 

knutna till mänskliga relationer, till ansvar och ytterst till budet att inte döda. Ansiktet och 

blicken framträder i texten som starka krafter, så starka att de måste avvärjas – med masker 

man iklär sig eller projicerar på andra, med bort- eller inåtvända ansikten, irrande eller oroliga 

blickar – som om detta att se någon i ögonen skulle tvinga fram ett ansvar för medmänniskan. 

Jonas mänsklighet döljs bakom en mask som distanserar honom och därmed skapar en 

ambivalens kring hans status som människa. Bara ögonen bryter igenom masken (för att 

återigen låna ett uttryck från Levinas173) och blir startpunkten för textens etiska diskussion. 

Petrus får, i enlighet med den karaktär som skrivits fram i texten, roll av den som välkomnar 

den andres ansikte och blick, det enligt Levinas främmande, nya och ifrågasättande.   

                                                 
170 Enligt Holm hade Sara Lidman delvis nazismen i åtanke: hur man i Hitlertidens Tyskland laborerade med 

frågan om ”vilka människor [som] var samhällsdugliga.” Holm, s. 101.  
171 Tjärdalen, s. 198.  
172 Ibid., s. 88. 
173 Levinas, Totality and Infinity, s. 66: ”The eyes break through the mask – the language of the eyes, impossible 

to dissemble.” 
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2.4. Mötet med samhället 

2.4.1. Två kronotoper  

Platsens betydelse i Sara Lidmans diktning är omvittnad. I Holms analys av Jernbaneeposet 

får den en existentiell betydelse av gemenskapen ”utifrån vilken vi tolkar livet”, det rum 

”varifrån någonting börjar sitt varande”. Hur kan platsens ”vara” och en lokal identitet förenas 

med det moderna samhällets integration och likriktning, frågar sig Holm.174 Bränström 

Öhman tar istället fasta på konflikten mellan traditionella livsmönster och ”modernitetens 

rastlösa förändringsbejakelse”.175 Formulerat så står konflikten mellan oföränderlighet, 

trygghet men kanske också stillastående, och obeständighet, en ständig rörelse. Hur gestaltas 

dessa två ”tidrum” i Tjärdalen och hur interagerar de?  

 Kronotop är Bachtins benämning på tid och rum i litteraturen. I sina essäer om kronotopen 

undersöker han dess betydelse för gestaltningen i en roman: ”Alla romanens abstrakta element 

– filosofiska och sociala generaliseringar, idéer, analyser av orsak och verkan osv. – kretsar 

kring kronotopen och fylls tack vare den med kött och blod.”176 Den litterära kronotopen 

definierar han som ”en förening av rums- och tidskännetecken i en meningsfull och konkret 

helhet”, som han menar bestämmer bilden av människan i litteraturen.177 Essäerna har form 

av en historisk översikt där Bachtin använder tids- och rumskännetecken för att definiera 

olika genrer i litteraturhistorien och spåra deras utveckling. Den följande beskrivningen av 

bykronotopen är baserad på Bachtins diskussion om agrara kronotoper.178  

 Midsommartidens Ecksträsk är det yttre tidrum där intrigen utspelas. Fram till Tisdag är 

rummet sammanhållet till byn. Berättelsens tid omfattar endast några dagar och historiskt 

placeras handlingen bara genom referenser till arbetslöshet och ”låga tider”.179 Om byns eller 

personernas historia får läsaren inte heller veta mycket. Den finns med bara i enstaka 

tillbakablickar och i ibland kryptiska antydningar: Petrus misslyckade sågverksaffär som 

orsakat ”den onämnbara Skulden”, minnet av ungdomens aspar.  

 Det är en tidsligt och rumsligt väl avgränsad spelplan, men som kronotop kan den 

beskrivas på flera sätt. Om man utgår från levnadsomständigheterna är det beroendet av 

marken och naturen som präglar personerna och livet. Jordbruket knyter samman 

livsuppehället med naturen, och livet och livshändelserna är rotade i platsen, en rotning som 

                                                 
174 Holm, s. 363f, 373. 
175 Bränström Öhman, s. 95, 177. 
176 Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 159.  
177 Ibid., s. 14.  
178 Se avsnittet ”Idyllens kronotop i romanen” i Det dialogiska ordet, s. 136–152.  
179 Fram t.o.m. Tjärdalens andrakorrektur fanns en tids- och rumsbestämning på titelsidan: Västerbotten och 

början på 30-talet. Den ströks av författaren.  
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bestämmer Petrus svekfulla handlande. Den konkreta platsen är, i Bachtins agrara kronotop 

liksom i Holms beskrivning ovan, basen för livet och det som förenar människorna i byn.  

 Fonden för den kris Jonas olycka skapar är det pågående vardagslivet, vars lunk tillfälligt 

bryts av. Livsrytmen i byn är beroende av årstidernas gång och tiden mäts i arbete och 

händelser, t.o.m. händelser som inte inträffar. Nils har arbetat med tjärdalen i ett år och även 

när den förstörts fortsätter berättaren att mäta dagarna efter i vilket skede den skulle ha 

befunnit sig: ”Idag hade det gått fyra dar och tjärdalen skulle ha varit färdigbränd som igår om 

allt timat i ordning.”180 Den klockmätta tiden används i texten när Petrus ska ”ner på 

samhälle”, i kontakten med det moderna. Den tid byn lever i är långsam och cyklisk och 

orienteringen i berättandet rumslig till innehåll och konstruktion: Scenbytena bygger på 

förflyttningar i rummet, mellan medvetanden och gårdar, mer än i tiden.  

 Mot byns tid och rum ställs det moderna samhällets framfart och förakt för långsamheten, 

metaforiskt gestaltade i en framrusande bil som tränger Petrus häst och vagn av vägen, men 

inte bara tidsuppfattningen utan även språket skiljer kronotoperna åt. Hos Bachtin står ju 

språket, framför allt då de sociala språken, ”sociolekterna”, för en varseblivning av världen. 

”Ordet”, språket, är ideologiskt mättat och står för en position i världen, en världsåskådning, 

menar Bachtin i Ordet i romanen.181 En roman är på så vis en orkestrering av språk i dialog 

med varandra, en dialogiserad mångspråklighet. Så fungerar också dialekten och rikssvenskan 

i Tjärdalen. Gränsen mellan byn och omvärlden markeras bokstavligen av två ”språk”. 

Dialogen mellan dem blir i den betydelsen också en konfrontation mellan olika synsätt på 

världen, olika horisonter som korsar varandra.182 Medlaren mellan världarna är Petrus, 

språkligt och praktiskt. 

 De konkreta beröringspunkterna mellan de två kronotoperna är emellertid relativt få. Fram 

till Tisdagens avslutning inskränker de sig till gästspel som kyrkfärden på midsommardagen 

och doktorns besök. Behovet av att sätta ”byahändelser på plats”, att se att ”världen fanns och 

var stor och annorlunda”, sätter inga spår i bybornas tänkande, trots vidsyntheten man 

”sörplade i sig” i tidningen Norran.183 Den ende som uttalat uttrycker en längtan ut från 

                                                 
180 Tjärdalen, s. 109. 
181 Bachtin, Ordet i romanen, t.ex. s. 46, 58f, 88. Jfr också Bruhns och Lundquists introduktion, om språk s. 17ff, 

samt deras ”Ordlista”, s. 314. 
182 Dialekten i Sara Lidmans böcker har kommenterats av många. Ett axplock: Holm kallar den ”en 

solidaritetsförklaring”, Widmark en ”realismmarkör”, medan Margareta Fahlgren tänker mer som Bachtin och 

ser den som ”en grund för den världsbild” som framträder i Sara Lidmans verk. Holm, s. 100, Widmark, Stilistik 

och finlandssvenska, s. 100 och Margareta Fahlgren i ”Att få eller inte få. Kvinnliga litterära priser i Sverige 

1945–1991”, Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL) 2000, nr 3-4, s. 93. 
183 Tjärdalen, s. 76.  
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isoleringen är återigen Petrus, med sina systrar i Amerika, men även för honom är det som vi 

sett tveeggat och rotfastheten i platsen vinner över viljan att se ”någerst bort i världen.”  

 Byns självtillräcklighet är inte fullständig. Såväl Blom som Albert representerar 

kontaktytor utåt vid sidan av Petrus och man är på olika sätt beroende av omvärlden. Trots 

förbindelserna med den moderna kronotopen är det emellertid påfallande hur dämpat de stora 

skeendena i Sverige och världen kryper in i texten.184 1930-talets sociala oro i Sverige är en 

närvarande men diffus fond till händelserna i byn. Strejkerna och strejkbryteriet är en del av 

karaktäriseringen av Albert, men när de problematiseras är det på det personliga planet, inte 

som samhällsfrågor. Agda tänker att man någon gång måste glömma Alberts felsteg. 

”Ecksträskaren i gemen” förebrår sig själv för att man låtit sig mutas med sprit.185 

Arbetslösheten och hungern tvingar skogsarbetarna att ta jobbet att riva tjärdalen åt Albert, en 

parallell till hur Petrus ekonomiska problem tvingar fram hans svek. De sociala 

missförhållandena förs emellertid inte vidare i någon kritisk diskussion i texten. Det stannar 

vid att Ecksträskarna konstaterar att ”strejkbrytaren tog hem potten som alltid” och vid Petrus 

indignation över fattigdomen, hans självrannsakan och vädjan till Gud.186  

 Berättarperspektivet i Tjärdalen är konsekvent bykronotopens, ett byns perspektiv som 

gäller alla Sara Lidmans Västerbottensskildringar.187 Även när texten i Tjärdalens slut gör en 

bokstavlig resa ut från byn som plats och socialt rum är det genom en bybos ögon den 

moderna kronotopen skildras. Via Petrus resa ”ner på samhälle” lyfts emellertid byns och 

romanens etiska och moraliska dilemman in i den moderna kronotopen. Inte heller som död 

undslipper Jonas omgivningens förakt: han är ”ett fattigas” utan ”en hel tand i käften.” 

Bankkamrerens lismande ”herr Andersson herr Andersson” är ren satir över penningens 

makt.188 Ett klassperspektiv blir tydligt i mötet med prästen. Beskrivningen av prästgården 

markerar på alla sätt distans från byns verklighet. Förfiningen, böckerna, de vita gardinerna 

och ”doften av renhet” befinner sig fjärran från den halshuggna katten, råttan och ”det 

                                                 
184 Början på 1930-talet var som bekant en orolig tid i Sverige med depressionen 1930, skotten i Ådalen 1931 

och Kreugerkraschen 1932. Ute i Europa föll Weimarrepubliken och Hitler tog makten 1933. 
185 Tjärdalen, s. 107, 111.  
186 ”Och ingen enda gör uppror”, säger Märit till slut i Hjortronlandet, något som Carin Mannheimer också 

noterar det samhällsengagerade året 1968. Människorna i Sara Lidmans femtitalsromaner ifrågasätter inte på 

allvar samhällsordningen, menar hon: ”Deras uppror gäller inte samhället utan dem själva och deras 

medmänniskor. Det är inte samhället som måste förändras, det är de själva som måste bli bättre människor”. 

Mannheimer, ”Från angelägenhet till angelägenhet” i Femtitalet i backspegeln, red. Karl Erik Lagerlöf, 

Stockholm: Aldus 1968, s. 83. Hjortronlandet, Stockholm: Bonnier 1955, s. 243. Jfr också Kerber, s. 164. 
187 Bränström Öhman betecknar det som ”en systematisk underminering av den traditionella synen på 

styrkeförhållandet mellan centrum och periferi.” Det är tydligare i Jernbaneeposet som är det främsta föremålet 

för hennes analys, men ett berättarperspektiv som etableras redan i Tjärdalen. Bränström Öhman, s. 12, 21, 23.  
188 Tjärdalen, s. 191, 192.  
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stinkande liket.”189 I mötet med prästen blir även språkets hierarkiska funktion påtaglig. Inför 

prästens överlägsna bildning räcker inte Petrus ordglädje långt. Trots sin ställning som 

representant för svenska kyrkan och trots sin belevade yta, kan prästen emellertid inte ge svar 

på Petrus frågor utan slirar varje gång undan. Han hänvisar till den fria viljan, dvs. Jonas är 

ansvarig för sina livsval och sitt elände, men glider också mot Bloms ståndpunkt – Jonas 

frälsarroll: ”ett korn av sanning ligger däri […]”.190 Svaren är (med Gun Widmarks 

karaktäristik) artiga och oengagerade och tar ingen ställning alls till Petrus frågor.191 Prästens 

manipulationer och smickrande står heller inte långt efter Alberts, men när han till slut blir 

svarslös ger han Petrus en social avsnäsning. Helvetet frågar man inte om.  

 Distansen till centralorten är alltså inte bara geografisk utan också en kulturell och social 

distans i livstempo, bildning, klass och makt. Den kulturella och sociala oförståelsen är 

ömsesidig. Prästens kontakt med byns verklighet är abstrakt och distanserad. Doktorn har vid 

sitt besök ”inte mycket till övers för dem som åberopar sig avstånden jämt och samt.”192 Om 

centralorten – ”samhället” i texten – får representera Sverige och samhället i vidare mening 

skiljer sig etiken och moralen emellertid inte från byns. Inte heller här finns några svar på 

tjärdalsaffärens frågor. Föraktet för Jonas och fattigdomen, liksom aktningen för pengar och 

ekonomisk makt, förenar byborna med omvärlden. Textens hållning till omvärlden utanför 

byn är emellertid inte entydig. I läkarens senkomna besök hos Jonas antyds en motsatt, 

korrigerande funktion, en aktning för människovärdet.  

 Så kan man beskriva de två dominerande kronotoperna i Tjärdalen. Den fysiska platsen 

sätter villkoren för livet och ramarna för berättelsen, men själva handlingen försiggår i de 

interaktioner och relationer som målas upp: i umgänget, samtalen ansikte mot ansikte, i 

blickarna som möts eller viker undan. Dialogen är med Bachtins formulering ”inte någon 

förstuga till handlingen, den är själva handlingen.”193 Det är i detta mellanmänskliga rum som 

ansvaret förhandlas och avvisas eller accepteras. Av det följer att det är etiska val och 

moraliska och religiösa uppfattningar som ställs mot varandra i Tjärdalens polyfona mönster, 

inte åsikter om samhällets organisation och procedurer. Man kan med fog hävda att 

gestaltningen av kapitalisten och strejkbrytaren Albert är en polemik mot kapitalistiska 

maktstrukturer, men med det perspektiv som uppsatsen anlagt illustrerar hans egoism och 

                                                 
189 Tjärdalen, s. 194, 200.  
190 Ibid., s. 197, 198. 
191 Artigt och oengagerat, som en ”kommunalnämndsordförande var som helst i Sverige”. Widmark, Stilstudier, 

s. 58.  
192 Tjärdalen, s. 147.  
193 Bachtin, Dostojevskijs poetik, s. 270.  
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manipulationer en negation av ansvaret för medmänniskan och en upplösning av de etiska 

relationerna.  

 

2.4.2. Det sociala rummet  

I samtalet med prästen frågar Petrus om meningen med det eländiga livet hos en misslyckad, 

onyttig och illasinnad figur som Jonas – ”så inlindad i allehanda osympatiska egenskaper att 

ingen alls ser att han är ömkansvärd och i behov av hjälp...”.194 Samtalet i prästgården har, 

liksom andra viktiga scener Tjärdalen, förberetts tidigare i romanen: i scenen med 

griskultingen som lever vidare ”som bara för att trampas på av de välartade grisarna i stian 

[…]”.195 En följd av att det tidsliga och historiska perspektivet i Tjärdalen är så dämpat blir 

emellertid att texten nöjer sig med att konstatera hurdan Jonas är och att Albert inte haft så 

mycket bättre förutsättningar. Vad textens polyfona mönster belyser är hur vi andra förhåller 

oss till Jonas, och i Petrus reflektioner över ”tjärdalsprovet” på hemvägen är ansvarsfrågan i 

centrum – vad som krävdes av byborna. 

 Såväl i Bubers som i Levinas etik är de etiska, mellanmänskliga relationerna den grund ett 

samhälle måste bygga på: Jag-Det-relationen är underordnad Jag-Du, dvs. människor får inte 

betraktas som ting eller medel, basen för samhället är den levande, närvarande kontakten 

människor emellan. Även hos Levinas är den mellanmänskliga etiken den norm som måste 

styra samhällsmoralen.196 Det är ett synsätt som också är bekant från annat håll, Hannah 

Arendts politiska filosofi. Även i Arendts Människans villkor bygger vår gemensamma värld 

på att vi kan tala och göra oss förstådda med varandra, och umgänget med andra får sin 

betydelse av att var och en representerar olika utgångspunkter.197 Människors handlingar och 

tal utspelas i ett etiskt definierat ”framträdelserum”: ”det rum som uppstår genom att 

människor uttryckligen framträder för varandra och inte bara finns förhanden som andra 

levande och döda ting.”198 Så kan också samhällsengagemanget i Tjärdalen läsas: Både till 

sitt innehåll och i sitt berättande återförs de samhälleliga frågorna till relationerna mellan 

människor, till mötena ansikte mot ansikte och det ansvar som växer ur vars och ens unika 

position. 

                                                 
194 Tjärdalen, s. 198.  
195 Ibid., s. 122.  
196 Cohen, Face to Face with Levinas, s. 30: “[T]he norm that must continue to inspire and direct the moral order 

is the ethical norm of the interhuman.” Med “moral” menar då Levinas “a series of rules relating to social 

behaviour and civic duty” (s. 29).  
197 Hannah Arendt, Människans villkor. Vita Activa, övers. Joachim Retzlaff, rev. utgåva, Göteborg: Daidalos, 

1998 (1958), s. 30, 91. Liksom Buber placerar Arendt också tal och handlingar i ett ”Mellan” människor, en 

verklighet som hon kallar en ”väv av relationer” (s. 248).  
198 Ibid., s. 270.  
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 Adolfsson beskrev den Lidmanska byn som förhållanden mellan människor och mellan 

språk. Via Levinas, Buber och Bachtin blir de etiska fordringarna i dessa förhållanden 

utforskade och synliggjorda. Även i Arendts samhällsdiskussion utgör ansvaret att välja den 

etiska basen. Den rumsliga orienteringen i Tjärdalens berättande har alltså flera nivåer och 

dimensioner. I berättandet skapar den ett polyfont mönster av samtidiga krafter och som 

fysisk plats i fiktionen placerar och motiverar den romanfigurerna. Samtidigt konstrueras i 

texten ett socialt rum som består av människors möten och interaktioner, ett rum som mycket 

omsorgsfullt mejslas ut i Tjärdalens narrativa rörelse mellan kollektiv och individer. Hur kan 

man då hantera människors misstag och felsteg i en by eller ett samhälle? Arendt menar att 

botemedlet ligger i ”den mänskliga förmågan att förlåta”.199  

 

2.4.3. ”Som hade Jonas aldrig varit” 

En polyfon komposition skildrar ett tillstånd – ”flerskiktigheten och motsägelsefullheten” i 

den sociala världen – medan en social förändring kräver ett tidsperspektiv. I Tjärdalens 

Ecksträsk försiggår den moderna tiden till stor del vid sidan av och utanför bylivets cykliska 

årstidslunk. I byn ”kom man sig inte för med några reformer”, inte ens flugnät för fönstren, 

som Petrus konstaterar.200 Den vision om förändring och modernitet som driver Didrik 

Mårtensson i Jernbaneeposet saknas i Tjärdalen. Framtiden skiljer sig inte från det förflutna 

och är knuten till platsen, t.o.m. för Petrus så länge han kan för bankskuldens skull. I en sådan 

tillvaro är romanens cirkelkonstruktion följdriktig – någon förändring tränger inte in i denna 

bykronotop och i slutet återgår allt till som det varit. Människorna behåller sina positioner i 

byn, och byns normer och moral förblir desamma. Kerber beskriver det som ett kretslopp som 

manifesterar Ecksträsks oföränderlighet, där den sociala konstruktionen bara tillfälligt skakas 

om.201  

 Det är en upplösning som lämnar en spänning efter sig. Utvecklingen och kanske löftena 

inför framtiden uteblir, om man med det avser en lärdom av konflikterna. ”En oförlöst energi 

finns kvar”, skriver Holm och knyter också slutet till en vacklan mellan moraldiskussionerna i 

Sara Lidmans Uppsala och hembyn Missenträsk: ”Men obeslutsamhet får sista ordet.” Holm 

fortsätter:  

 

                                                 
199 Arendt, s. 317.  
200 Tjärdalen, s. 195.  
201 Kerber, s. 19: ”Det versöhnliche Ausgang des Romans läßt darauf schließen, daß das soziale Gefüge nur 

zeitweilig erschüttert wird, so daß das Gesamtgeschehen einen Kreislauf darstellt, der die Unveränderlichkeit der 

Situation in Ecksträsk manifestiert.” 
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Är den försoning och sämja som utbreder sig i byn i slutscenerna att uppfatta ironiskt? I så fall segrar ändå 

Uppsala och de moraliska kraven. Eller är slutet att betrakta som uppriktigt menat, en beskrivning av 

ofrånkomliga mänskliga tillkortakommanden? I så fall är det byn som segrar, kompromissviljan, 

medvetenheten om allas vår ofullkomlighet. En platsens och de konkreta sammanhangens moral.202 

 

Berättarens inkännande hållning till byborna lägger grunden till upplösningens försoning och 

läkning. Felsteg behöver förlåtas och glömmas för att livet i byn ska gå vidare, om vi följer 

Arendts resonemang.203 Det är personerna som får berättarens förlåtelse, inte de orätta 

gärningarna. Samtidigt har uppsatsen visat fram Tjärdalen som en berättelse om vanliga, 

strävsamma människors bortvända blickar och likgiltighet, deras olika sätt att avhända sig 

ansvar för medmänniskan. I upplösningen finns ingen korrigering eller ånger, inget löfte om 

att det inte ska upprepas, och katten, symbolen för likgiltigheten, återvänder som kattunge.  

 Romanens etiska och moraliska dilemman får i fiktionen ingen tillslutning, vilket kan 

läsas som den ”obeslutsamhet” som Holm finner i upplösningen. Hos Bachtin är emellertid 

denna ofullbordan en del av det polyfona mönstret.204 Det som åskådliggörs är olika 

livshållningar, konfrontationerna mellan dem och konsekvenserna av dem. Ingen blir klokare 

eller visare under berättelsens gång, inte ens Petrus. Vad som gestaltas i hans romanfigur är 

ett förhållningssätt till medmänniskan, en uppfattning om världen, inte en bildnings- eller 

mognadsresa.  

 Avsaknaden av tillslutning ger ”tjärdalsprovets” etiska problemställningar en dimension 

av tidlöshet och allmängiltighet, trots den verklighetsförankrade byskildringen och det 

personnära berättandet. Några entydiga svar på frågorna får läsaren inte trots den tyngd som 

ges de positiva värden som Petrus står för: ansvarstagande, kärlek, skönhet, en dialogisk 

hållning till världen och ett begär efter rättvisa, att även fattiga ska ges en röst. I intrigen 

försonas byborna och harmonin i byn återställs när Jonas försvunnit ur bilden, men de etiska 

och moraliska frågorna kvarstår och blir mer påtagliga och provocerande genom att inte 

neutraliseras i upplösningen. Om man vill dra någon slutsats av Tjärdalens etiska och 

moraliska argumentation ligger den på ett annat plan, i själva frågornas relevans och den 

fordran de lägger på läsaren att se och reflektera över sitt eget ansvar i mötet med andra.  

                                                 
202 Holm, s. 107, 108.  
203 I Tjärdalen är det Agda och inte Petrus som får uttrycka detta: ”nån gång måste man glömma ett felsteg, 

annars skulle man inte kunna leva i en by” (s. 111).  
204 Bachtin, Dostojevskijs poetik, s. 47, 71, 93 m.fl. sidor. 
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3. Sammanfattning och slutreflektion 
 

Ingen berättargestalt talar i Tjärdalen om för läsaren vad som är rätt eller fel. Uppsatsen har 

sökt visa hur textens ställningstaganden sker i själva berättandet, i estetik och 

textkonstruktion. En av utgångspunkterna har varit Adam Zachary Newtons narrativa etik, där 

former och strukturer i berättandet förs samman med ett etiskt perspektiv. Etiken i berättandet 

spjälkas hos Newton sedan upp i olika kategorier. Om man följer Helen Anderssons 

terminologi i Det etiska projektet och det estetiska handlar den första kategorin om berättaren 

och presentationen. Den andra avser texten: intrigen, personerna och den etiska och moraliska 

tematiken – gestaltningen av mänskligt handlande i konkreta situationer som Andersson 

formulerar det. En sådan representationell aspekt stod i centrum för recensionerna när 

Tjärdalen kom ut 1953. Det tredje området är läsarens svar och ansvar, som i uppsatsen 

vägletts av Bachtins och Bubers dialogiska tänkande och av Levinas analys av ansiktets och 

blickens betydelse. Newtons kategorier är uttryck för etiska relationer som kan analyseras i 

berättartekniska termer: relationer mellan berättaren och läsaren, mellan berättaren och 

romanfigurerna och mellan romanfigurernas olika röster. Ett sådant betraktelsesätt har styrt 

uppsatsens utformning. I undersökningen av Tjärdalen har dessa olika relationer analyserats 

främst genom Bachtins begrepp polyfoni och dialog, och vad gäller textens och byns relation 

till omvärlden, hans kronotopbegrepp. 

 Det finns i Tjärdalen starka strukturer som kan formuleras i termer av polyfoni, men 

också ett bestämt ställningstagande för en viss livshållning. Polyfoni står för en dialogisk 

relation mellan berättandets olika element, vilket kan påvisas på alla nivåer i Tjärdalen: från 

textens övergripande organisation i scen- och synvinkelväxlingar ner till språkets 

mikrodialog, den dialogicitet som utmärker återgivningen av tal och tänkande i Tjärdalen. En 

polyfon text innebär emellertid också ett särskilt förhållande mellan berättaren och 

romanfigurerna: att olika röster får komma till tals på lika villkor. Om man med det menar att 

textkonstruktion och berättarröst ska vara neutrala i förhållande till de idéer som förs fram, 

haltar den polyfona strukturen i Tjärdalen. Fastän Tjärdalen saknar ett berättarjag är 

berättarens tolkande och värderande röst stark och ett ställningstagande inbyggt i komposition 

och konstruktion.  

 Den polyfona konstruktionen i Tjärdalen har emellertid flera lager och dimensioner. Den 

flyttar också in i huvudpersonernas inre, där andra personer eller byn som kollektiv på olika 

sätt är ständigt närvarande som en främmande röst och där diskussionen om de etiska frågorna 
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fortsätter. Särskilt gäller det Tjärdalens ”hjälte”, Petrus. I konstruktionen av hans romanfigur 

skrivs en etik fram som omfattar både ett omedelbart och intuitivt ansvar för andra och ett 

resonerande och reflekterande tankearbete. En förutsättning för en sådan reflektion, själva 

grunden för den, är den dialogiska och öppna livshållning han gestaltas med, vad Bachtin 

kallar ”det inre övertygande ordet”. I konstruktionen av Petrus skrivs alltså en anti-auktoritär 

etik fram som dels växer ur situationen och ålägger var och en ett personligt ansvar, dels tar 

ställning inte bara mot egoism och falskhet utan också mot dogmatik och på förhand givna 

svar som lyfter ansvaret bort från den enskilda människan. 

 Berättandet i Tjärdalen arbetar med olika sociala nivåer, från bykollektivets 

anonymiserade och värderande omdömen ned till den främmande rösten i tankereferaten. I 

sista kapitlet lyfter berättelsen också de etiska och moraliska problemen och dilemmorna ut i 

världen utanför byn. Rörelsen mellan de olika nivåerna har i uppsatsens argumentation flera 

funktioner. Romanfigurerna placeras i ett socialt sammanhang och ansvaret för 

medmänniskan förs ned på en mellanmänsklig nivå, till mötena ansikte mot ansikte. 

Skildringen av bykarlarna som kollektiv är en direkt argumentation för ett sådant personligt 

ansvar. Än tydligare klargörs det personliga ansvaret i den struktur av blickar och seende som 

startar med Jonas ögon i tjärdalen och som kan fördjupas och preciseras med hjälp av Levinas 

diskussion om ansiktet och blicken. Enligt uppsatsens uppfattning är det också grunden för 

Tjärdalens samhällskritik, som på så vis startar i ansvaret för den andre och i mötena mellan 

människor.  

 Berättandets rumsliga orientering sätter de mellanmänskliga relationerna i centrum. 

Kollektiven och romanfigurerna står i uppsatsens argumentation först och främst för olika 

livshållningar, olika förhållningssätt till medmänniskorna. Den tidsliga aspekten, utveckling 

och förändring, är dämpad och avslutningen ger ingen förlösning. Att avstå från att fullborda 

och avsluta är en del av det polyfona mönstret, en berättandets etik som också innebär att 

författaren/berättaren avstår från att döma mellan romanfigurer och idéer. Namli beskriver det 

som en relation mellan författaren och läsaren.205 Istället argumenterar Tjärdalen med läsaren 

genom sin konstruktion och estetik – genom berättande och iscensättning av intrigens 

dilemmor, konflikter och handlingsalternativ. Implicit, som måttstock och förutsättning för 

det samtal Tjärdalen för med läsaren ligger en etisk grund som i uppsatsens läsning tolkats 

med hjälp av Bachtin, Buber och Levinas, ett budskap som förmedlas i det ”sammansatta” 

berättandet om talande och tänkande människor. 

                                                 
205 Namli, s. 209.  
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