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Abstract 

“In Norrland nobody can hear you scream” 

The northern province of Sweden has in both literature and film been depictured as something 

foreign and mythical, unlike the rest of the country. It has been my purpose to show in this essay 

that the systematic categorization of Norrland and its literature reveals multiple criteria known to 

define the colonial era. By reading the novel Stallo by author Stefan Spjut with postcolonial 

structures in mind I aim to show how the author uses Swedish mythology and through the presence 

of The Other criticizes colonial structures in place to this day. By examining the gothic atmosphere 

I intend to indicate how the trolls in the novel figures as both a horror element as well as a 

representation of nature itself. It is my belief that the author by further reinforcing the mythological 

in relation to Norrland addresses the problem at hand. That Norrland is still to this day a colony 

within its own country.  
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1. Inledning 

I Norrland kan ingen höra dig skrika. Det är så det norrländska landskapet har framställts inom både 

litteratur och film i Sverige. Norrland har genom åren gestaltas som något avlägset och mystiskt, 

nästintill främmande. Helt olikt resterande delar av landet. Det är min avsikt att visa hur den 

systematiska kategoriseringen av Norrland och dess litteratur avslöjar flera av de kriterier som per 

definition beskriver kolonism. Genom en postkolonial läsning av spänningsromanen Stallo (2012), 

av författaren Stefan Spjut, söker jag visa hur författaren genom svensk folklore och genom en 

övernaturlig närvaro kan kritisera koloniala strukturer. Den gotiska atmosfären i romanen förstärks 

genom trollens atmosfär som Den Andre och trollen som en representation av den Norrländska 

naturen. Det är min åsikt att författaren genom att ytterligare förstärka exotifierandet av Norrland 

kan kritisera problematiken kring hur vi tänker och talar om Norrland. Att Norrland än idag 

framställs som en koloni inom nationens gränser. I gestaltandet av det norrländska landskapet, dess 

glesbygd och befolkning avslöjas föreställningar om Norrland. Föreställningar som ständigt skiftar 

mellan naturromantik och fientlighet. Det sker en systematisk kategorisering om vad Norrland är 

och hur det fungerar, vilket resulterar i en tankekonstruktion av det verkliga geografiska landskapet. 

I Stallo närmar sig författaren det mystifierade Norrland genom att gestalta, det som SvD:s 

kulturjournalist Sam Sundberg så skarpsinnigt benämnt som ”snöslaskrealism”
1
. Spjut skildrar ett 

samhälle som förefaller leva i stiltje, ett samhälle vars tidsrytm är någon annan än i resterande delar 

av landet. Romanen har hyllats för sin precisa beskrivning av den norrländska tidsbubblan, men 

kanske främst har romanen hyllats för hur författaren förankrar myten om troll i det samtida 

Sverige. Emellertid bör det icke hymlas med att det även i denna ”snöslaskrealism” sker ett 

exotifierande av Norrland. Detta genom att författaren, medvetet eller ej, gestaltar och lyfter fram 

föreställningen om Norrland som en avlägsen och mystisk plats. 

2. Syfte 

Jag kommer att fokusera min undersökning på hur det gotiska i berättelsen i form av en övernaturlig 

närvaro, verkar genom att förstärka ett exotifierande av Norrland. Genom en postkolonial läsning av 

Stallo vill jag belysa hur författaren genom att ytterligare mystifiera Norrland kan ifrågasätta hur det 

skrivs och talas om Norrland. Romanen Stallo är endast en liten del av en större helhetsbild som 

lyfter fram tankekonstruktionen om Norrland och dess befolkning. Det är följaktligen min mening 

att visa hur Spjut genom att förstärka det mytologiska i relation till Norrland kan ifrågasätta den 

                                                           
1 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/trollthriller-pa-sparlaga_7682570.svd 
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koloniala synen på Norrland. Det är tydligt i romanen att Norrland har en speciell funktion för det 

övernaturliga i berättelsen, att de varelser som Spjut skriver om, trollen, har en relation till det 

norrländska landskapet och dess urinvånare, samerna, som går tillbaka till långt innan Sverige blev 

svenskt. Och jag anser att det i relationen mellan det övernaturliga och det norrländska landskapet 

kan skönjas en kritisk inställning till tankekonstruktionen om Norrland som något avskilt och 

mystiskt.  

3. Material och avgränsning 

För att närma mig hur det gotiska i Stallo verkar för att förstärka den koloniala tankekonstruktionen 

”Norrland” så bör det först betonas att det vore presumtivt att anta att romanen endast verkar för att 

förstärka exotifierande av Norrland. Man kan se och tala om Spjuts gestaltning av Norrland som en 

”talande tystnad”. Med en ”talande tystnad” menar jag att Spjut genom att skildra Norrland ur en 

postkolonial utgångspunkt även kan kritisera den. Genom en närmare undersökning av 

intertextualiteten i romanen har jag valt att använda mig av Selma Lagerlöfs ”Bortbytingen” ur 

samlingen Troll och Människor I då både sagotraditionen och bortbytingen spelar en central roll i 

berättelsen Stallo. Man skulle kunna se Stallo som en nybearbetning av Lagerlöfs ”Bortbytingen”, 

placerad inom ramarna för det moderna samhället. 

          ”Bortbytingen” publicerades ursprungligen i tidskriften Iduns julnummer 1908 och har 

kommit att bli en av Lagerlöfs mest lästa noveller.
2
 Handlingen i novellen inleds med att en 

trollkärring byter ut sin trollunge mot ett människobarn hon mött i skogen då hon råkat skrämma 

hästarna som barnets föräldrar red på. När bondehustrun sedan finner trollungen istället för sitt eget 

barn tror hon inte sina ögon och drar sig till minnes att inte hade hennes barn ”hår som svinborst” 

eller ”klo på lillfingret”
3
. När hennes man sedan får syn på barnet uttrycker han av en enorm avsky 

och vill lämna trollungen i skogen för att dö, eller bli äten av vargarna. Vad som sedan följer är en 

berättelse om ett äktenskap i upplösning. Bondehustrun varken kan, eller vill, orsaka trollungen 

skada medan maken tillämpar de mest avskyvärda medel, som att försöka slänga ner trollungen i en 

ravin, för att bli kvitt detta främmande väsen. Sammanfattningsvis kan man säga att berättelsen på 

ytan behandlar en etisk fråga, om att älska din nästa. Emellertid har ”Bortbytingen” genom åren 

tillskrivits otaliga innebörder och många tolkningar har gjorts, och möjligtvis är det där dess 

potential och storhet ligger.  

                                                           
2
 Sofia Wijkmark 'Trollen i Selma Lagerlöfs ”Bortbytingen och Johan Ajvide Lindqvists ”Gräns ”', Maria Karlsson 

och Louise Vinge (red.) ur Spår och Speglingar, Möklinta, Gidlunds Förlag, 2011, s. 344-361 
3
 Selma Lagerlöf, ”Bortbytingen” i Troll och Människor I, 1915, Litteraturbanken, s. 20 
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          När Stefan Spjut nästan ett sekel senare skriver Stallo är den gemensamma nämnaren först, 

och främst, bortbytingen. När Stallo publicerades 2012 var reaktionerna blandade, men en sak var 

många recensenter överens om; den var för utdragen. Sundberg på SvD hyllar författarens 

beskrivning av ”norrbottnisk stiltje” och menar att ”snöslaskrealism” är det enda som räddar 

romanen.
4
 Trots sin kritiska inställning gör Sundberg en skarpsinnig konklusion av handlingen i 

romanen och beskriver den som följande; ”Stallofolket har länge levt parallellt med vår alltmer 

moderna värld, och så hade det kunnat fortsätta – om de bara inte varit så förtjusta i människobarn. 

En liten sekt hjälper av oklara anledningar jättarna med allt från hemstädning till kidnappningar, 

och de blir också huvudpersonen Sussos antagonister. Men spänningen, den har svårt att infinna 

sig.”
5
. Jag ämnar undersöka trollens relation till bortbytingen i både Lagerlöfs novell och Spjuts 

roman. De underliggande motiven till kidnappningarna verkar föranledas av olika anledningar där 

den gemensamma nämnaren är barnen. Det gotiska i romanen i form av människans upplevelse av 

trollen och skogen som något kusligt och främmande verkar för att förstärka trollens roll som Den 

Andre. Det är min avsikt att visa hur det gotiska verkar för att både exotifiera Norrland samt att 

ifrågasätta den postkoloniala synen på Norrland.   

4. Teori och metod 

Postkolonial teori innebär studiet av de kvarvarande effekterna av kolonialismen i landet, i detta fall 

i Norrland. Emellertid är det nödvändigt att betona att den postkoloniala teorin är tvärvetenskaplig 

och komplex samt att affixen ”post-” kan vara problematisk då somliga menar att kolonialismen 

aldrig kan upplösas. För att underlätta undersökningen vill jag söka definiera i generella drag vad 

postkolonial teori utgår ifrån, men framförallt varför och hur man applicerar postkolonial teori på 

Norrland. Den postkoloniala teori som ligger till grund för min undersökning har sina rötter i det 

norrländska landskapet och dess exploatering. Jag utgår från Po Tidholms bok Norrland; essäer & 

reportage (2012), i vilken Tidholm beskrev ämnet som så: ”Norrlandsbilden är en konsekvens av 

nationalstatens behov av en motpol i berättelsen om den moderna, urbana nationen.”
6
 Det var 

Tidholms essäer som inspirerade en postkolonial läsning av Stallo.  

          Med Gustav Vasas anspråk ”ägor som obebyggda ligga hör Oss och Kronan till”
7 

inleddes 

koloniseringen av Norrland på allvar. För att ge ytterligare nyansering till vad jag menar med 

exotifierande i relation till Norrland kommer jag att kortfattat summera Edward W. Saids 

                                                           
4
 http://www.svd.se/kultur/litteratur/trollthriller-pa-sparlaga_7682570.svd 

5
 Ibid.  

6
 Po Tidholm Norrland: Essäer och Reportage, 2012, Mölnlycke: Teg Publishing, s. 12 

7
 Kerstin Ekman Herrarna i Skogen, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2007, s. 100 
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väletablerade teorier i Orientalism (1978), i vilken Said behandlar västvärldens projicerade bild av 

Orienten och den klyfta som uppstår mellan den projicerade och den faktiska Orienten. Kerstin 

Ekmans essäistiska bok Herrarna i Skogen (2007) kommer att fungera som en teoretisk ingång då 

Ekman behandlar svenskarnas relation till skogen, dess övernaturliga väsen, och även miljöpolitiska 

förhållanden. Naturen och skogen som plats för det övernaturliga, det kusliga får sitt uttryck i 

skogen som något främmande. För att belysa hur det gotiska verkar för att förstärka en postkolonial 

syn på det norrländska landskapet kommer jag att använda mig av Sofia Wijkmarks ”Naturen och 

det kusliga” i Tidskrift för Litteraturvetenskap (2012:1). Samt Wijkmarks avhandling Hemsökelser; 

Gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf där Wijkmark definierar gotiken som en 

gränsupplösning.
8
 Jag kommer att fokusera på den kusliga aspekten av den gränsupplösande 

gotiken och främst på känslan av ambivalens som skrivs fram inför det kusliga. Jag kommer även, 

genom Camilla Ingemark Asplunds avhandling The genre of trolls: The Case of a Finland-Swedish 

Folk Belief Tradition (2004), att söka definiera trollet och dess funktion, som antagonist, men 

samtidigt som en mer naturnära varelse än människan. I Stallo skrivs trollen, till största del, fram 

genom människans upplevelse av deras närvaro, vilket jag anser är en specifik strategi av 

författaren för att framkalla en kuslig atmosfär i romanen. Wijkmark beskriver i 'Trollen i Selma 

Lagerlöfs ”Bortbytingen” och Johan Ajvide Linqvists ”Gräns” ' ur Spår och Speglingar (2011) hur 

man, genom olika läsningar av ”Bortbytingen” kan spåra en dubbelhet i texten. Vilket jag kommer 

applicera på trollen i både ”Bortbytingen” och Stallo.  

          I min analys kommer jag att närma mig romanen genom närläsning. Emellertid kan det inte, 

och bör inte, uteslutas att författaren säkerligen haft en särskild avsikt i sitt skildrande av Norrland. 

Vilket jag anser går att tolkas som den ”talande tystnaden” som jag tidigare nämnt. För att närma 

mig det gotiska i Stallo kommer jag söka definiera trollen samt hur författaren går till väga i sin 

skildring av dem. Emellertid ligger det gotiska även i naturmystiken och skräckromantiken, och 

avgränsningen mellan dem kan stundvis vara väldigt luddig. För att klargöra, i detta fall, så kan man 

begränsa det som så: trollen i romanen står för det naturromantiska, de är en representation av det 

uråldriga, det mystiska och naturliga. Det är i människornas relation, förnimmelse och upplevelse 

av trollen som det skräckromantiska skrivs fram.  

 

 

                                                           
8 

 Sofia Wijkmark, Hemsökelser: Gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf, Karlstad: Karlstad University Studies, 

2009, s. 10 
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4.1 Postkolonial teori 

I förordet till den svenska utgåvan av Orientalism från 1993 skriver Sigrid Kahle att kunskap är 

makt och menar att västerlandets ihärdiga systematisering av Orienten, dess språk och kultur blir en 

bidragande faktor till att förstärka Orienten som Den Andre.
9
 Vidare betonar Kahle Saids 

proklamation att orientalistiken alltid följer politiken. Kahle hävdar att detta har sitt ursprung i det 

behov de europeiska makthavarna hade av att studera Orienten för att kunna motsätta sig ett 

eventuellt hot gentemot deras suveränitet. Kunskapen om Orienten, Den Andre, fungerar därmed 

som deras maktmedel. 
10

  Kahle skriver att den litterära orientalismen lockades fram av berättelser 

som Tusen och en natt, som fick stort fäste hos den europeiska läsekretsen men att det var den tyska 

nyromantikern Friedrich Schlegel som befäste exotifierande av Orienten i väst. Schlegel skrev om 

Egypten som ”mysteriernas huvudsäte” och Persien som ett ”minne av Eden här på jorden”.
11

  

          I ett kortare avsnitt skildrar Kahle Lagerlöfs relation till Orienten, och beskriver hur Lagerlöf 

i sina skildringar av Jerusalem beskriver staden ur en judisk och kristen tradition medan den 

muslimska ”turken i Konstantinopel” är antagonisten. Kahle menar däremot att trots att Lagerlöf 

inte avsåg skildra Orienten inifrån så skildrade hon Den Andre inte som barbar, som var normen, 

utan som en människa vars handlingar är grundade i känslor eller ideologi. Kahle anser att detta är 

ett starkt motiv genom hela Lagerlöfs författarskap.
12

  Vilket även enligt Wijkmark är ett tydligt 

tema i ”Bortbytingen” då Wijkmark menar att sagan går att läsa som en etisk predikan om att älska 

din nästa.
13

 

         I sin egen inledning till Orientalism hävdar Said att Orienten är en europeisk uppfinning som 

skapats genom beskrivningar av exotiska gestalter, betagande landskap och märkliga upplevelser. 

Dess funktion för västerlandet var att fungera som en motbild, att genom en motsatt erfarenhet 

definiera det europeiska. Men samtidigt hävdar Said att Orienten inte enbart är en projicering utan 

att Orienten samtidigt är en inkorporerad del av den europeiska ekonomin i form av materiella 

tillgångar och därmed även i den europeiska kulturen.
14

 Said hävdar att det sedan mitten av 1700-

talet funnits två huvudsakliga motiv i förbindelsen mellan Öst och Väst varav det ena är den 

systematiska och växande kunskapen om Orienten i Europa. En kunskap, skriver Said, som befästes 

av koloniala erfarenheter och ett expansivt intresse för det främmande, men främst menar Said att 

                                                           
9
 Sigrid Kahle, Förord till Edward W. Said, Orientalism, 1978, Stockholm: Ordfronts Förlag, 1993, s. i 

10
 Ibid., s. iii 

11
 Ibid., s. vii 

12
 Ibid., s. xx 

13 
Wijkmark, 2011, s. 345 

14
 Edward W. Said, Orientalism, 1978, Stockholm: Ordfronts Förlag, 1993, s. 3-4 



8 Av 31 

Europas maktposition över Orienten är det starkaste motivet i relationen mellan Öst och Väst.  

         Det är genom motsatser som förbindelsen mellan de två skapas och Said beskriver hur termer 

som ”fördärvad” och ”irrationell” användes för att skildra orientalen medens en europé beskrevs i 

termer som ”rationell” och ”dygdig”.
15

 Genom att betona det främmande i Orientens språk, kultur 

och dess principer för inre sammanhållning befästes maktförhållandet mellan Öst och Väst. ”Men 

det som ändå gjorde orientalens värld begriplig och gav den identitet var inte ett resultat av 

orientalens egna strävanden utan snarare hela den komplicerade serie av insiktsfulla manipulationer 

varigenom Orienten gavs en identitet av Västlandet.”
16

 Said hävdar därmed att kunskapen om 

Orienten är det som skapar den, då denna kunskap härstammar ur Västlandets styrkeposition. 

Följande menar Said att dominansen grundats i kulturell styrka, Västlandet hade med andra ord 

gjort antagandet att dess suveränitet var oavhängig, att Orienten, och allt vad den stod för, var 

underlägsen och att man i Väst sökte att förbättra och fostra Öst. 
17

 

5. Tidigare Forskning 

5.1 Norrlandsfrågan  

Genom att förstå att synen på Norrland, nästintill uteslutande, är färgad av koloniala strukturer kan 

man närma sig de bidragande krafter som verkar för att förstärka exotifierandet av Norrland. 

Därmed går Saids resonemang om Orienten att applicera på Sveriges förhållande till Norrland. 

Kerstin Ekman beskriver i Herrarna i Skogen hur Gustav Vasa genom sitt beslut att tillskriva den 

svenska kronan ägorätt över skogarna i norr förändrade skogsrikets framtid för alltid.
18

 Och hon 

frågar sig ”Vem äger en skog?”.
19

 I de norrländska skogarna såg maktinnehavarna i Sverige 

möjligheter till ett ekonomiskt uppsving. Norrland sågs som ett råvarufält vars naturresurser skulle 

lyfta Sverige till rikedom, detta skapade ett industrialiserat samhälle vars enda syfte var att forsla 

dessa dyrbara råvaror söderut, till huvudstaden. Tidholm skildrar att det var när man i politiska och 

ekonomiska sammanhang började se potentialen i att förvandla vidsträckta skogar till timmer, 

forsande älvar till vattenkraft och bergen till malmgruvor som Norrland på riktigt koloniserades.
20

 

Den plötsliga strömmen av arbetare till de nya industrierna skapade en enorm befolkningsökning i 

Norrland. Anders Öhman skildrar i ”Norrland i litteraturhistorieskrivningen” ur De förskingrade. 

                                                           
15

 Said, s. 41-43 
16

 Ibid., s. 42 
17 

Ibid., s. 42-42 
18

 Ekman, s. 100 
19

 Ibid., s. 96-97 
20

  Tidholm, s. 33 
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Norrland, moderniteten och Gustav Hedenvind-Eriksson från 2004 (fortsättningsvis De 

förskingrade) att koloniseringen av Norrland under slutet av 1800-talet skapade de premisser som vi 

idag definierar moderniteten och industrialiseringen med. Då många av industrierna var 

säsongsstyrda var arbetarna i ständig rörelse, vilket orsakade en enorm omvandlingsprocess både 

för det norrländska landskapet och dess befolkning och urinvånare. 
21

 

          Öhman skildrar hur skogsbolagen med ett flertal hänsynslösa metoder lyckades få 

äganderätten över flera hektar skog från de norrländska bönderna.
22

 En hel befolkning rycks upp 

med rötterna och de levnadsvillkor man tidigare levt efter blev ogiltiga. Tidholm skriver om 

”Norrlandsfrågan” som långdragen och sorgesam och menar att centralmakten för fyrahundra år 

sedan redan fastställt hur vi skulle komma att betrakta Norrland.
23

 Även Tidholm drar paralleller till 

Saids teoribildning om Orientalism då han skriver: ”Landsändan blev ganska snabbt ett Orienten 

inom de egna gränserna, komplett med rikliga råvaror, en egen förtryckt ursprungsbefolkning och 

expansiv kolonisationspolitik.”
24

. Trots att Norrland aldrig officiellt proklamerats som en koloni så 

förändrar detta inte, enligt Tidholm, att Norrland blivit koloniserat av centralmakten i Stockholm. 

Dessutom, menar Tidholm, att trots att ”Norrlandsfrågan” idag är nedlagd, då riksdagen bestämt att 

juridiskt sett hindra skogsbolagen från att köpa upp mer mark, så förändrar detta inte de existerande 

tankeföreställningar som finns om Norrland.  

5.2 Älska fäderneslandet  

Att skogen var en viktig aspekt för industrialiseringens ekonomiska vinning är, enligt Ekman, 

mycket tack vare att England under 1800-talet fått upp ögonen för det svenska timret.
25

 Men skogen 

hade en viktigare betydelse skriver Ekman, som menar att det var mycket genom det svenska 

folkets relation till skogen som nationalismen i Sverige tog form. Vilket kan tyckas paradoxalt med 

tanke på skogsskövlingen som pågick i norr. Det var nog inte ett sammanträffande att Läsebok för 

folkskolan kom ut i samband med de allt större ingreppen i det norrländska landskapet. Ekman 

skriver "Läsebok för folkskolan skulle bli det ideologiska redskapet för att lotsa samhället förbi de 

faror som industrialiseringen och urbaniseringen utgjorde."
26

 Läseboken kom ut, i sin första 

upplaga, år 1868 och man kan se tidiga spår av hur gestaltningen av Norrland bär på koloniala 

                                                           
21

 Anders Öhman, ”Norrland i litteraturhistorieskrivningen” ur De förskingrade: Norrland, moderniteten och Gustav 

Hedenvind-Eriksson, Stehag: Symposion, 2004, s. 21 
22

  Öhman, s. 48-50 
23

 Tidholm, s. 12 
24 

Ibid., s. 12 
25 

Ibid., s. 399 
26 

Ibid., s. 378 
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strukturer. Vad som även framgår är ett utpräglat exotifierande, redan år 1868 hade man utvecklat 

ett egenartat språk för att närma sig det norrländska landskapet som något mystiskt och kusligt. 

Synen på Norrland som något främmande som måste erövras skapades i gestaltningar som dessa; 

"Det är odlingen, som allt mera nalkas polen och som med eld rödjer skogen ur vägen för plogen. 

Det är nybyggaren, som vandrar upp mot ödemarkerna, i det han undantränger Lappen. Instinktlikt 

ger denne rum. Allt mer och mer viker nomadfolket undan med sina hjordar upp emot fjellen."
27 

Ekman beskriver hur man odlade fosterlandskärleken genom att anknyta den till folkets 

naturkänsla.
28

 Det skapades ett "kulturlanskap", som Ekman benämner det, där den svenska 

lövskogen var landskapsideal och utsikt över fjäll och havskuster skulle inge nationell stolthet i det 

svenska folket. Mänskliga anläggningar som slott, fyrtorn och lönsamma gruvor hyllades som 

människans dominans över naturen. Vad som däremot blir utlämnat i denna fäderneslandshyllning 

är granskogen och Ekman menar att man redan här kan ana den kluvenhet som finns i relationen till 

den mörka granskogen, att det finns en inneboende rädsla inför skogen. 
29

 

5.3 Gotik och Fantastik 

Inom litteraturteorin benämns gotik som en genre som verkar genom att bryta upp gränser, vilket 

tillåter det främmande att tränga in i det trygga och det vardagliga. Wijkmark skriver i 

doktorsavhandlingen Hemsökelser; Gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf hur det inom 

gotiken skrivs fram en ambivalens som uppstår inför det främmandes inbrytande i det vardagliga. 

Wijkmark använder sig av begreppet ”det kusliga”, myntat av Sigmund Freud, som omfattar både 

det främmande och det vardagliga.
30

 Inom den svenska gotiken menar Wijkmark att den vilda 

naturen är särskilt framträdande och övernaturliga inslag är ofta figurer, och/eller, element från 

svensk folktro. Vidare menar Wijkmark att det gotiska i första hand var en berättarteknisk 

sammanhållande funktion för att skapa spänning, men genom historiens gång har detta förskjutits 

till att omfatta mer psykologiska aspekter, med fokus på karaktärernas mörka inre.
31

 ”I de gotiska 

romanerna bearbetas djupa och komplexa känslor genom att karaktärerna utsätts för svåra, farliga 

och skrämmande situationer, varpå deras upplevelser och reaktioner skildras ingående.”
32

  

          Atmosfären i den gotiska texten konstrueras, enligt Wijkmark, genom en ruvande skräck och 

ondska. Ofta använder man inom den gotiska teoribildningen begreppen om terror och horror och 
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dessa kan härledas till den ruvande skräcken och ondska.  Wijkmark hämtar sin definition av dessa 

från Robert D. Humes essä ”Gothic versus Romantic: A Revaluation of the Gothic Novel” som 

menar att horror skapar effekt genom våldsamma händelser medens terror snarare bygger på 

spänning och endast en antydan utav hot.
33

 Begreppen terror och horror myntades av ursprungligen 

av Ann Radcliffe i början av 1800-talet. I sin avhandling De mörka labyrinterna; Gotiken i 

litteratur, film, musik och rollspel (2003) beskriver Mattias Fyhr hur begreppen terror och horror 

från början sällan särskiljdes av författarna vid skrivandet utan att begreppen användes rikligt för att 

beskriva huvudpersonernas upplevelser. Att det sedermera var tidens filosofer som kom att åtskilja 

begreppen såsom vi förstår dem idag.
34

  

          Det gotiska samverkar ofta med det fantastiska, Wijkmark beskriver att den moderna 

fantastiken brukar anses ha sitt ursprung i den tidiga gotiska litteraturen. I en definition av det 

fantastiska skriver Wijkmark att generellt sett kan fantastik beskrivas som en genre där avvikelser 

från den realistiska normen är avgörande för berättelsen. Detta genom skildringar av en alternativ 

värld eller genom övernaturliga inslag i en fiktiv verklighet, lik vår egen. Då fantastiken anses vara 

en gränsföreteelse brukar dess konstruktion karaktäriseras genom genrerna the marvelous och the 

uncanny. 
35

När det övernaturliga ges en naturlig förklaring i texten beskrivs detta som the uncanny 

medens i the marvelous accepteras det övernaturliga som ett inslag i textens fiktiva verklighet. 
36

 

Wijkmark menar att renodlad fantastik, pure fantastic, befinner sig i gränszonen mellan dessa två 

genrer där texten skapar en tvekan hos läsaren inför hur det övernaturliga ska tolkas.  

         I min analys kommer jag att betona hur det gotiska i Stallo skrivs fram genom Spjuts 

användning av terror-funktionen, jag menar att den kusliga atmosfären i romanen skapas genom 

berättarteknik och komposition. Samtidigt befinner sig texten ständigt i den gråzon som Wijkmark 

beskriver och romanen kan därmed mycket väl ses som renodlat fantastik. Fyhr beskriver hur en av 

definitionerna av gotisk litteratur är en avsaknad av högre ordning. ”Subjektet önskar sig, saknar, 

eller blir maktlösare på grund av frånvaro av en högre ordning. Den värld som skildras erbjuder inte 

någon egentlig ordning som kan hjälpa subjektet ur sin situation.”
37

 Vilket även skulle kunna tolkas 

som en gränsupplösning då avgränsningen som den förväntade högre ordningen medför bryts upp 

och försvinner.  
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5.4 Den vilda naturen är trollets domän  

I sin historiska kontextualisering av gotiken beskriver Wijkmark hur den andra vågens gotik under 

1890-talet kan ses som ett uttryck för de kulturella förändringar som pågick under denna tid. 

Gotikens första glansperiod ansågs uppstå runt 1790-talet men under 1890-talet får gotiken ny 

uppsving i vad man beskriver som en andra våg. En tid då man börjat ifrågasätta imperialismen, 

kolonialismen och industrialismen efter att dess konsekvenser blivit alltmer påtagliga.
38 

Naturmystiken, eller ”vildmarkssvärmeriet” som Ekman kallar det, börjar kultiveras under 1800-

talets slut, och kan ses som en reaktion gentemot det allt mer industrialiserade samhället.
39

 Ekman 

beskriver hur folkets relation till skogen färgas av en ambivalens, att vår kulturs kärna skapades 

genom skogens paradox.
40 

Ekman skriver även om hur föreställningarna om den norrländska 

naturen och dess ursprungsbefolkning skildras. "Berättelsen om de nordliga folkens levnadsvanor 

och boplatser och om de oerhörda skogarna är en encyklopedi över sin tids tro och vetande om läget 

här ute vid vägens kant. Norrsken flammar, trollen skränar, nordanvinden river med sig hus och 

djävulen rider på en häst med utstående järntaggar."
41

  

         I Camilla Asplund Ingemarks avhandling The genre of trolls: The Case of a Finland-Swedish 

Folk Belief Tradition skriver Ingemark om trollen i svensk och finsk folktro och söker ringa in de 

premisser på vilka trollen existerar och verkar inom sagotraditionen. Ingemark hävdar att genom att 

se det övernaturliga som en spegel av den mänskliga världen kan författarens samhällssituation bli 

påtaglig i den narrativa strukturen av texten. Att trollens funktion i den övernaturliga sfären kan ses 

som en möjlighet för läsaren att begrunda sin egen identitet. Ingemark menar att i det övernaturliga 

finns det möjlighet att orientera sig i en mer komplex verklighet. 
42 

 

         Ingemark poängterar även att skogen ansågs tillhöra de övernaturliga väsen som lever där, 

människans behov av skogens naturresurser skapade därmed en problematisk situation då 

människan var tvungen att vistas i skogen. Men Ingemark menar att man på grund av rädsla för de 

övernaturliga vistades i skogen endast i dagsljus, nätterna tillhörde Den Andre. 
43

 Barnens relation 

till trollen är ofta en fundamental del av den folkloristiska sagotraditionen och Ingemark skriver att 

trollens möte med kvinnor och barn ofta är oavsiktlig.
44
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The position of children as portrayed in the narratives under study is much akin to that of women: their encounters 

with the troll are mostly unintentional, and they are frequently exposed to the impositions of the troll in the form 

of abductions, but they may also benefit from the charity offered by denizens of the otherworld, either by being 

adopted into the troll's household or by receiving the troll's aid in a moment of crisis, in exchange for an earlier 

favour.
45

 

 

När konflikter mellan människa och troll uppstår är detta ofta ett resultat av den senares 

bortrövande av kvinnor eller barn, Ingemark menar att det är trollets överträdande av vissa outtalade 

gränser som orsakar en sammandrabbning mellan den mänskliga och den övernaturliga sfären. 
46

 

6. Om Stallo 

Romanen inleds med en bilresa genom skogen, Magnus och hans mamma Mona är på väg till en 

stuga i skogen. Efter några stillsamma dagar i ett sommarstuge-limbo börjar mystiska djur närma 

sig Magnus, djur som inte beter sig som djur.  ”Räven går raka vägen fram till de långa öronen som 

sticker upp ur gräset. De två djuren ser på varandra ett kort ögonblick och därefter sätter sig räven 

ner. Alldeles intill haren. Och där blir de sittande, tätt intill varandra och ser mot stugan.”
47

 Magnus 

tror att djuren är vänner medens hans mamma, som förstår att något inte står rätt till, bankar på 

fönsterrutan för att skrämma iväg djuren. Mötet med haren och räven blir upptakten till Magnus 

bortrövande då han samma natt blir bortrövad. In i den djupa skogen. Och den enda ledtråd polisen 

kan ta fasta på är jättelika fotspår i skogsvegetationen. Magnus mamma, Mona Brodin, hävdar att en 

jätte tagit hennes son men hennes tillförlitlighet reducerades till noll på grund av några mediciner 

hon hade i väskan.  

          Nästan trettio år senare är Susso, barnbarn till naturfotografen Gunnar Myrén, på jakt efter att 

hitta det mystiska väsen som hennes morfar fångat på ett flygfoto taget uppe i Sarek. När Susso 

börjar få upp spåret efter dessa mystiska varelser blir ytterligare ett barn bortrövat och jakten som 

tidigare endast varit ett flyktigt fritidsintresse blir plötsligt på dödligt allvar. Efter att ha lovat den 

kidnappade Mattias mormor Edit att hon ska bevisa trollens existens är Susso fast besluten att hitta 

både Mattias och den som rövat bort honom. Men desto närmare Susso kommer till att avslöja, och 

faktiskt finna, dessa mystiska väsen som hon kallar troll, desto farligare blir hennes liv.  En mystisk 

grupp människor är nämligen trollens väktare och gör allt i sin makt för att Susso inte ska lyckas 
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avslöja sanningen. Sussos letande leder till en omvälvande resa genom Sverige som utmynnar i 

Stockholm och mötet med Mona Brodin, men de är inte ensamma. På isen utanför Mälaröarna 

möter Susso för första gången ett av de uråldriga trollen, som kallas storgubbarna, som är där för att 

tysta henne för alltid.   

7. Analys 

7.1 Den norrländska Orienten 

Att hävda att Norrland är en f.d. koloni, är kanske inte ett påstående som självklart för var och en. 

Norrland stämmer inte in på den vedertagna bilden av en koloni. Inte heller uppfyller Norrland alla 

de kriterier som flera teoretiker ställt upp som definition på en koloni. Emellertid kan man inte 

bortse från att det i relationen mellan centrum och periferi, mellan Stockholm och Norrland sker, en 

ständig systematisering av Norrlands kultur, språk/dialekt och dess principer för inre 

sammanhållning. En systematisering som återspeglar Saids definitioner av kolonisationspolitik. 
48 

Men även om man bortser från socialpolitiska och ekonomiska aspekter så kvarstår det kulturella 

kapitalet. Det är viktigt att skilja på den ekonomiska vinningen, socialpolitiska konsekvenser och 

kulturellt kapital i denna fråga. Med det kulturella kapitalet syftar jag på hur man skriver, talar och 

framställer Norrland inom litteratur och media och det är det kulturella kapitalet som diskuteras i 

detta fall. Öhman skriver exempelvis om problematiken i en ihärdig kategorisering av norrländsk 

litteratur och menar att skriva norrländskt är att skildra världen på ett särskilt sätt.
49

 Frågan som 

uppstår då är ifall man även kan göra kategoriseringen att skriva ”stockholmskt” exempelvis eller 

om detta endast är ett ytterligare tecken på synen på Norrland som något annat än ”svenskt”.  

          Tankekonstruktionen ”Norrland” är inte uppkommen över en natt utan har odlats under 

mycket lång tid och är präglad av denna mycket långa historiska systematisering av norrlänningen 

och samen, deras liv, kultur och kanske främst natur. Det går att särskilja två huvudspår inom denna 

tankekonstruktion; det mystiska landskapet och den karga utdöende landsändan. Det är med andra 

ord det kulturella kapitalet som Spjut bidrar till samtidigt som han ifrågasätter det. Jag vill däremot 

påpeka att det inte är själva kolonin som diskuteras utan snarare kolonisatörens tankekonstruktion. 

Spjut skriver om Norrland genom att skildra hur tankekonstruktionen har skapat förväntningar på 

hur man talar om Norrland. Den talande tystnaden är ett tillvägagångssätt för Spjut att visa men 

samtidigt dölja något i texten. Det är genom denna lek han kan ifrågasätta vad läsaren har för 

förväntningar på en roman skriven om Norrland. 
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7.2 Hela vägen upp till Norrland  

Platsen för det övernaturligas närvaro har en avgörande betydelse, inte bara för den gotiska effekten 

utan även för den koloniala. Skogens betydelse för romanen är att fungera som både det kusliga och 

det vardagliga. Skogen är något som ständigt figurerar i bakgrunden men som aldrig tar överhanden 

i berättelsen. På så vis infinner sig en talande tystnad när Spjut aldrig riktigt uppfyller den 

förväntade kategorin vildmarkssvärmeri som Norrlandsskildringar så ofta dras med. Naturen, som 

ofta skrivs fram genom det kusliga och det främmande figurerar mer som en suddig bakgrundsbild 

till händelseförloppet. Spjut ger sig sällan på naturskildringar i sin gestaltning av Norrland utan 

bearbetar snarare bilden av denna ofantliga provins genom att skildra ett samhälle i efterdyningarna 

av kolonialismen. ”Ny snö på gammal snö. Det är som vanligt.”
50

 För de som är födda och 

uppvuxna i Norrland, som majoriteten av romanfigurerna i Stallo är, så framstår det norrländska 

landskapet inte som något mystiskt och makabert i samma utsträckning som hos turisterna. 

Tidholm, som även själv är norrlänning har kommit att ifrågasätta, vrida och vända på begreppet 

Norrland.  "Landskapet ligger där lika vackert som alltid, men ingen ser det längre. Det erbjuder 

ingen tröst, skogarna och bergen och de gamla ladorna påminner bara om en förlorad tid då 

människor jobbade på som de alltid gjort. Man vänder bort blicken, tittar på vägen och de mötande 

långtradarna."
51 

Uppgivenheten inför det egna landskapet och samhällssituation är även närvarande 

i Spjuts beskrivningar av Norrland, i Spjuts roman är det istället trollen som får representera det 

naturliga och uråldriga, och därmed även det kusliga. Det är i trollens relation till Norrland som 

Spjut för en dämpad polemik om Norrland ur en postkolonial utgångspunkt.  

          Miljöskildringarna i Stallo består sällan av vidsträckta skogar, norrsken eller forsande älvar 

utan snarare berör Spjut ett samhälle i vad som tidigare beskrivits som norrbottnisk stiltje. 

Igenstängda bensinmackar, övergivna hus, slitna pizzerior och vägkrogar är miljöerna som 

romanfigurerna rör sig i. Och så det eviga bilkörandet genom snötäckta landsvägar. Men trots en 

markant avsaknad av skog och mystisk natur så är Norrland som plats för det övernaturligas 

närvaro, en avgörande del av romanen. Fastän Spjut inte skildrar de norrländska skogarna så 

betyder det inte att dem inte är av yttersta vikt för romanen, snarare tvärtom. Avsaknaden av 

skogsskildringar i Stallo är den talande tystnad som jag tidigare nämnde att Spjut bemästrar; genom 

att inte skildra de norrländska skogarna kan man ifrågasätta läsarens förväntningar om hur man talar 

och skriver om Norrland. Öhman beskriver "Att 'skriva norrländskt' har kommit att innebära att 
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skriva om vissa saker på ett speciellt sätt."
52 

Öhman menar att norrländska författare, eller litteratur 

som skildrar Norrland, systematiskt kategoriseras som vildmarksromantik, industriromantik eller 

indignationslitteratur.
53

 Emellertid är det just denna systematiska kategorisering som Spjut undviker 

genom att på ett ytligt plan inte uppfylla de förväntningar som finns när man talar om troll och 

Norrland i samma mening. Man skulle kunna säga att Spjut bryter mot de normativa kategorierna 

som Öhman menar att Norrlandsskildringar ofta hamnar inom, kategorier som Öhman anser har fått 

en negativ klang. "Vildmarksromantik är på ett helt annat sätt än de övriga kategorierna 

märkvärdigt laddat med pejorativ innebörd, samtidigt som det inte tycks finnas något annat begrepp 

att använda sig av för att kategorisera den författare som dristar sig gestalta Norrlands natur."
54

  

          Begreppet Stallo är taget från den samiska mytologin och skildrar ett så kallat jättefolk. 

Trollen i Stallo har en särskild relation till Norrland och det beskrivs som att samerna under flera 

hundra år legat i fejd med Stallofolket, som samerna kallar trollen. Det ges aldrig någon etnologisk 

förklaring till trollens ursprung, kultur eller biologi, emellertid beskrivs det att moderniseringen av 

Sverige ledde till att trollen inte kunde bebo andra delar av landet då de inte tål el-ledningar. Det 

vilda Norrland beskrivs som trollens sista fristad. Spjut låter läsaren förstå att trollen har en speciell 

relation till Norrland och skogen, samt att de ogärna flyttar på sig: de gör allt i sin makt för att 

behålla sitt hem.  ”Seved visste att de ogärna flyttade på sig. De fäster sig vid platser, brukade Börje 

säga, inte vid folk. Kanske har han varit här i generationer?”
55

 

          Öhman beskriver att Norrland karakteriseras som okonstlat, jordnära och autentiskt, likväl 

kan man dra paralleller till hur trollen skildras i Stallo. Det är i motsats till människan som trollen 

som funktion i berättelsen öppnar upp för vidare reflektion, enligt både Wijkmark och Asplund 

Ingemark. Om man ser bortom den spänningshöjande komponenten i trollens existens i romanen 

och snarare ser trollen som en representation av den norrländska naturen kan man få en ny 

förståelse för romanen. Likt den norrländska naturen är trollen uråldriga, nyckfulla, skrämmande 

och övermäktiga människan och det är även där deras potential och hot mot den moderna 

civilisationen ligger i romanen.  

7.3 Bortbytingarna 

Ursprunget till begreppet ”bortbyting” inom folksagor och folktro härstammar, enligt Wijkmark 

från att man genom bortbytingsfenomenet kunde förklara varför vissa barn såg annorlunda ut än 
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andra. Behovet att förklara varför vissa barn föddes annorlunda, med handikapp eller psykiska 

problem utmynnade i berättelser om bortbytingar. Ett barn som avvek från det normativa sades 

tillhöra trollen.
56

 Men för att ett utbyte eller ett bortrövande ska ske måste först, enligt Asplund 

Ingemarks tes, gränsen mellan den mänskliga världen och den övernaturliga någonstans 

överträdas.
57

 I Lagerlöfs berättelse är det bondeparet som bryter mot de oskrivna lagarna när de 

beger sig in i skogen som är Den Andres domän. Berättelsen inleds med att en trollkärring vandrar 

genom skogen när hon plötsligt kommer fram till ett parti där träden står glesare, det är en stig som 

människorna brukar vandra när de vågar sig in i skogen. Trollkärringens första instinkt är att 

undvika människorna och bege sig djupare in i skogen. Men nyfikenheten inför människobarnet tar 

överhanden. Även trollkärringen har således brutit sig ur det övernaturligas sfär då hon befinner sig 

vid vägkanten som kan tolkas som en slags gråzon mellan världarna. Därmed är det fråga om två 

”gränsföreteelser”, som Wijkmark benämner det, och det kusliga får möjlighet att bryta in i det 

vardagliga.
58

 ”I detsamma som trollkärringen fick syn på dem, ville hon smyga sig tillbaka in i 

skogen för att inte bli sedd av människorna, men så märkte hon, att bondhustrun höll ett barn på 

armen och då ändrade hon tankar. 'Jag vill allt se om människobarnet kan vara likaså vackert som 

mitt', tänkte hon och kröp ihop bakom en stor hasselbuske som stod tätt invid vägkanten.”
59

 Det är 

barnet som lockar trollkärringen till att stanna vilket stärker myten om att troll har en särskild 

relation till barn.  

          Trollens förtjusning över mänskliga barn är ett genomgående tema även i Stallo, en 

inspiration Spjut troligtvis har fått från Lagerlöf och tidigare folktro. Om trollens relation till barn 

hos Lagerlöf motiveras av nyfikenhet så är motivationen hos Spjut snarare baserat på ett 

fundamentalt behov. Den ena huvudpersonen, Seved, bor tillsammans med sekten som hjälper till 

att bevara trollens hemlighet. När Seved får veta att ett av trollen som bor på deras mark har dödat 

Ejvor, hans fostermor, kommer han till insikt om hur djupt rotad trollens förtjusning och beroende 

av barn är. ”Hur skulle han veta hur viktigt det var? Att det skulle bli farligt om de inte fick ett barn 

att titta på.”
60 

 Seveds fosterfar Börje förklarar i sin sorg att det är deras fel att Ejvor blev dödad av 

trollen. ”-Det blir så där, sade Börje. När dom inte får vad dom vill ha. När vi inte ger dom vad dom 

behöver.”
61

 Att trollen behöver barn förstärker ytterligare traditionen om att troll har en särskild 
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relation till barn, vilket förorsakar bortbytingsfenomenet. Bortbytingens relation till trollen, i båda 

berättelser, är starkt förknippat med barnets eget välbefinnande och det skys inga medel för att säkra 

bortbytingarnas sinnesstämning.  

          Hos Lagerlöf far barnet hos trollkärringen illa om trollungen hos bondeparet far illa vilket 

kanske främst används som ett medel av Lagerlöf för att poängtera sensmoralen i historien. Hos 

Spjut däremot är det människorna i berättelsen som kidnappar barn för trollens räkning, utom i 

Seveds fall då han blir tagen av trollen själva, men det är hos människorna som bortbytingen bor. 

Barnen paraderas framför trollen i ”Hybblet”, vilket beskrivs som en slags stuga där trollen bor. 

Barnens skratt och lek påstås ha en lugnande effekt på trollen. När Seved blir ombedd av sektens 

ledare, Lennart, att kidnappa ett barn för att blidka trollen är Lennart noggrann med att poängtera att 

vemsomhelst kan ta ett barn, men att det krävs skicklighet för att barnet trots omständigheterna ska 

leka och vara glad. ”Att det måste ske på rätt sätt. Storgubbarna ville nämligen inte veta av gråtande 

barn, för gråtande barn gjorde dem ledsna och det kunde faktiskt göra saken värre. – Barntårar, sade 

Lennart, är syra.”
62

 Möjligtvis kan det vara så att Spjut anspelar på sagotraditionens beskrivning av 

barn som oskyldiga eller så är trollen genuint fysiskt känsliga för barntårar.   

          Det är likväl tydligt i Stallo att relationen mellan troll och människor kan variera oerhört men 

att trollen har ett känslomässigt förhållande till barn som särskiljer sig gentemot de vuxna. Som när 

Seved drar sig till minnes en olycksdiger vinterkväll när två av trollen, även kallade storgubbarna, 

kommit till hans undsättning och dödat tre tonårskillar som skulle bråka med Seved. ”Efteråt hade 

de velat bära honom hem och han hade inte vågat säga emot. Turas om skulle de också göra. Den 

ena bar mopeden och den andra bar honom. Sedan bytte de. Och bytte.”
63

 Om det finns något annat 

än vinterkvällar i Norrland så skrivs det sällan om dem, så även i detta fall, men Spjut skriver 

mycket och utförligt om trollens relation till barnen. 

7.4 Trollen (naturmystik) och Människan (skräckromantik) 

Naturmystik behandlar sagotematik genom människans möte med det övernaturliga i naturen. I 

Stallo är skräckromantiken och naturmystiken en väsentlig komponent i berättelsen. Spjut 

förankrar, och nästintill förstärker dessa teman genom sin ”snöslaskrealism”.
64 

Wijkmark förklarar 

att ju närmare vi synar vår omgivning desto mer osäker och besynnerlig framstår den. 
65

 Sett ur 
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detta perspektiv är det kanhända genom realismen som Spjut skildrar hur människans värld börjar 

spricka i sömmarna och öppnar upp för att naturmystiken och skräckromantiken ska kunna sippra 

in.  

          I romanen skrivs trollen fram genom naturmystiken som något uråldrigt och naturnära och det 

är i människans förnimmelse av Den Andre som skräckromantiken infinner sig. Men det är genom 

realismen som Spjut möjliggör Den Andres existens bortom sagovärlden.  Wijkmark hävdar i sin 

analys av Lagerlöfs ”Bortbytingen” att trollets funktion som Den Andre framkallar både sympati 

och skräck, det är i trollets utanförskap som dess möjligheter att föra en diskurs skapas. ”Han är 

närvarande i så gott som varje scen men läsaren tillåts aldrig komma honom nära, hans röst blir 

aldrig hörd och vad han tänker blir aldrig känt.”
66

 Med dessa ord i tanken kan man även se hur 

synen på trollen i Stallo är ständigt flackande. Likt synen på det norrländska landskapet skrivs de 

fram som något kusligt och obehagligt, men samtidigt något äkta och ursprungligt. Wijkmark 

beskriver även hur läsningen av Lagerlöfs ”Bortbytingen” återspeglar människans relation till Den 

Andre som det icke-normativa, det kusliga och det främmande. I slutet av berättelsen återförenas 

bortbytingen med sitt ursprung men är det endast människobarnets förening med sina föräldrar som 

förtäljs, detta menar Wijkmark ger en antydan om människans relation med det främmande.  ”Det 

lyckliga slutet förutsätter med andra ord att vi läser berättelsen med fokus på bondefamiljen, det vill 

säga ur det perspektiv som ligger närmast oss själva. Med den Andra, det radikalt annorlunda och 

främmande kan vi inte identifiera oss.”
67   

 

          Identifikation kräver en närhet till Den Andre och denna närhet infinner sig aldrig i Stallo, 

utan snarare gör människorna i romanen allt för att bibehålla eller öka avståndet till det som 

förefaller främmande. Det är i dessa situationer som begrepp som det kusliga och gränsföreteelser 

blir intressanta för att få en djupare förståelse för hur Spjut skriver fram skräckromantiken i Stallo. I 

ett av de första beskrivna mötena med ett troll i romanen skildrar Spjut inte trollet till utseende, utan 

människans instinktiva reaktion på det främmande. ”- Och då förstår du, då hade han kommit 

närmare, han stod alldeles nedanför fönstret och såg på oss. Han glodde så envist tillbaka att jag 

drog för gardinen. Jag klarade inte av att han tittade på oss lika mycket som vi tittade på honom.”
68

 

I denna incident har trollet överskridit en osynlig gräns, det övernaturliga har brutit sig in i en 

vardaglig situation och därmed har en kuslig effekt skapats i texten. Romanfiguren Edit som befann 

sig i tryggheten i sitt eget hem ställs öga mot öga med det främmande och beskriver att hon inte 
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”klarade av” att bli betraktad som något främmande själv. Spelet mellan deras blickar bidrar till 

känslan av det kusliga. Inte nog med att Edit beskådar ett troll utan trollet beskådar även henne 

vilket framhäver människans sårbarhet inför Den Andre. Även i Mona Brodins fall är ögonen och 

blicken centrala i kontakten med trollen, det var genom blicken som räven och haren i början av 

berättelsen avslöjade sin andra identitet som troll. För trollen i romanen rör sig i ”djurhamn” dvs. att 

de i sin andra skepnad kan förvandla sig till djur av olika slag, detta betecknas som att ”förhamna 

sig”. Vilket även beskrivs vara anledningen till att trollen lyckas hålla sig gömda. Emellertid 

bibehåller trollen sin roll som Den Andre även i sin djurskepnad. När Mona sedermera vittnar om 

att hon sett en jätte kidnappa hennes son, ifrågasätter polisen Monas syn och sinnestillstånd, vilket 

även leder till att hon börjar ifrågasätta sig själv.  

 

Vad blir man om man inte längre kan tro sina egna ögon? Den frågan ställde sig pappa ofta. Men han hade ju 

kameran i alla fall. Vad hade Mona Brodin haft? Vad hade hon haft att sätta emot de misstankar som riktades 

emot henne? Under den bördan fanns bara en sak att göra och det var att svika sig själv och försöka bygga upp 

något nytt.
69 

 

 

Spjut använder människornas begränsningar, i form av deras sinnen, mot dem för att uppnå en 

känsla av total hjälplöshet inför det främmande. Det är i underkastelsen till det främmande som 

obehaget, det kusliga, kryper sig nära inpå i läsningen.  

          Det är emellertid i det mänskliga psyket som berättelsens verkliga kuslighet rör sig. 

Wijkmark skildrar hur den gotiska atmosfären ofta skapas genom att författaren skildrar 

romanfigurens mörka inre och Spjut fokuserar avsevärt på att skildra det mänskliga psykets rädslor 

och sårbarhet. Likt blickens suveränitet har människan en stark tilltro till sitt psyke, och när psyket 

äventyras uppstår det inom människan en stark känsla av obehag och äckel. Inför sin egen sårbarhet 

och inför det som tränger sig inpå det mest intima, det egna jaget. Särskilt romanfiguren Seved har 

ett turbulent förhållande till trollen. Deras invasion av det egna jaget är något han utsätts för på en 

regelbunden basis då det är så trollen kommunicerar. ”De klargula ögonen var omslutna av veck 

och skuggor som gav dem ett beklämt utseende. Ansiktet var läderbrunt och rynkigt och det tunna 

vita skägget spretade åt alla håll. Och han trevade. Det kände Seved med en gång. Det var som en 

flyktig smekning innanför pannan.” 
70

 Trollen beskrivs ideligen genom människans upplevelser av 

dem som något främmande och enligt dem onaturligt, emellertid framstår det paradoxalt nog även 
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så att de övernaturliga krafterna som trollen behärskar, såsom att förhamna sig och telepati, är en 

naturlig del av att vara ett troll. Det är egentligen i människans möte med Den Andre som känslan 

av onaturlighet skapas genom människans avståndstagande från det icke-normativa. Trollen som 

Den Andre anspelar på dess totala främlingskap, en distansering och en motsats gentemot vad det 

innebär att vara människa. Människorna i romanen förstår sig själva, och trollen, i kontrast till sin 

egen mänsklighet. Så när trollen utför en handling som annars anses som mänsklig uppstår 

ytterligare känsla av obehag. När Seved befinner sig inlåst med sin låtsassyster Amina i den mörka 

källaren där trollen bor vågar han inte prata med henne av rädsla för att trollen ska imitera deras 

ord. ”Lova. Looova. Vi sitter där uppe. Det är säkrast. Lova att du inte går. Lova. Lova, lova, lova. 

Var är du, var är du. Var ääär du.”71 Att trollen skulle ta något så mänskligt och göra det till sitt eget 

skapar ett enormt obehag i Seved då trollens försök till mänskligt tal endast resulterar i obehagliga 

upprepningar och viskningar.  

          Tematiken med människans inneboende rädsla och distansering inför det främmande är något 

Spjut bearbetar genom människans relation till trollen. Det är endast ett fåtal troll vars handlingar vi 

ur en mänsklig moralisk synpunkt skulle beskrivas som onda men jämväl är det majoriteten av 

romanfigurernas uppfattning att alla troll är onda. Särskilt Seved har en främlingsfientlig inställning 

till alla troll och småskrymt trots att många av dem är honom behjälpliga eller rentav skyddar 

honom. ”Ändå ångrade han sig inte. Inte ett ögonblick. Att stampa ihjäl den lille hade känts rätt när 

han gjorde det och det kändes rätt fortfarande, nu när han pressade foten mot gaspedalen. Den var 

otäck - Den var - ond. En menvätte.”
72 

 

          Seved rättfärdigar att han dödar troll, i det här fallet småskrymt vilket är en mindre form av 

troll, genom att förfrämliga, distansera trollen från sig själv: De är något annat än vad jag är därmed 

är De onda. Seved exemplifierar mentaliteten som utgör kolonialmakternas grundpelare, de som 

sätter sig över andra folkslag genom att hävda sin suveräna överlägsenhet som vit europé. I en 

relation där han egentligen är underlägsen trollens mystiska krafter och lever under ständig rädsla 

inför dem så är det makten Seved söker. Genom att döda småskrymt kan han hävda sig själv 

gentemot det kusliga, det främmande och skapa större avstånd mellan sig själv och Den Andre. 

”Men var det därför han hade haft ihjäl den? Nej. Det var något primitivare. En impuls. Han tyckte 

helt enkelt inte om den – han hade aldrig tyckt om småskrymt. De tisslade och tasslade. Han hade 

gjort det för att han kunde.”
73 

 Med andra ord kan detta ses som avsaknaden av en högre makt som 
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Fyhr menar är en av distinktionerna i en gotisk text.
74

 Trollen i form av att verka gränsupplösande 

har upplöst den högre ordningen vilket leder till att Seved, på grund av en avsaknad av en högre 

ordning, blir maktlös. Vilket leder till att Seved söker efter makten på det enda sättet han kan, att 

eliminera det som upplöst den högre ordningen. Människan har en turbulent relation till det 

främmande. I detta fall trollen, som ena sekunden lockar med mystik och exotism bara för att nästa 

sekund skrämma med det främmande, övernaturliga och gränsupplösande. Kanhända är det inte 

trollen som Spjut söker definiera i Stallo, kanske är det snarare det mänskliga tillståndets sårbarhet 

och osäkerhet inför Den Andre som Spjut skriver om.   

7.5 Sagolängtan  

Sagotraditionens stoff är det mystiska, det övernaturliga och det främmande och kan därmed 

sammankopplas med den exotism som skrivs fram i relationen mellan kolonialmakt och koloni. Om 

man instämmer med Saids bedömning att det är Västlandets kunskapsbank som skapar 

tankekonstruktionen Orienten bör man även se över innehållet i denna kunskapsbank. Kahle menar 

att det är sagorna om Orienten som bidragit till att förfrämliga och kategorisera Öst. Vidare 

beskriver Kahle att det är i sagovärlden som föreställningen om Orienten befästs och inte i den 

historiska verkligheten. ”Med sitt magiska 'Det var en gång' och 'Sesam, öppna dig!' öppnade dessa 

indiska, medelpersiska och arabiska sagor den europeiska fantasin på vid gavel för kalifer och 

harem, feer och sagolika äventyr, i en fantastisk fabelvärld som överlever varje historisk 

verklighet.”
75 

 

          Ser man till den svenska sagotraditionen berör den ofta övernaturliga väsen och deras hem, 

skogen. Yvonne Leffler skriver i sitt föredrag ”Skräckromantik och naturmystik: en genres 

nationalisering under svenskt 1800-tal” som publicerats i Nordisk Litteratur og Mentalitet (1998) 

om hur det svenska intresset för skräckromantiken utvecklades under 1800-talet. Leffler skriver att 

man för den svenska publiken gav romanerna en nationell förankring, att romanerna anspelar på 

svenska händelser och personer.
76

 Leffler beskriver att man sökte förankra lokala miljöer i 

litteraturen. London och Paris gator byttes ut mot Stockholms och rövarromanens bergssceneri 

ersattes av de svenska storskogarna. ”Trots denna lokalförankring är emellertid miljöerna oftast 

bärare av skräck- och sensationsgenrens traditionella symbolvärden.”
77 

Skurkarna var i allmänhet av 
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utländskt ursprung och de avlägsna storskogarna utgjorde skräckmiljön. Leffler menar att naturen 

och naturkrafter hade en prominent roll i handlingen i 1800-talsromanerna och att naturen 

figurerade som skräckinslag. ”Detta förstärks ytterligare av att skurkarna skildras som en del av 

landskapet på ett sätt som får naturen att i högre grad än i de utländska romanerna representera de 

onda makterna.” 
78

 Lefflers resonemang kan appliceras på trollens relation till naturen i Stallo och 

visar om än tydligare hur nära förbundna trollen är med de svenska storskogarna. Om man ser 

trollen i Stallo som en representation av naturen framstår de som det man på engelska beskriver som 

en avenging spirit. Vilket leder till att de kan betraktas som en kritik till människans övergrepp på 

naturen, i detta fall kanske främst de norrländska skogarna.  

          De allra flesta i Sverige är bekanta med John Bauers stornästa och besmyckade troll, så även 

Stefan Spjut. Bauer har en betydande roll i Stallo då Spjut genom att skapa en fiktiv Bauer med ett 

fiktivt levnadsöde lyckas förankra trollen i verkliga historiska händelser. Spjut vrider på skeenden i 

Bauers liv och skapar på så vis en alternativ verklighet där Bauers konst är inspirerad av verkliga 

möten med troll. Bauers troll är vida kända men konstnären var även delaktig i att skapa 

illustrationer till boken Lappland – Det Stora Svenska Framtidslandet (En Skildring i Ord och Bild 

af dess Natur och Folk) av biskop Olof Bergqvist och statsgeolog Fredrik Svenonius (1908).
79 

Titeln på boken ger en indikation till hur tankekonstruktionen om Norrland formats genom en 

ihärdig kategorisering av det norrländska landskapet som ”framtidslandet”, en ekonomisk resurs 

vars kolonisering skapar välstånd i resterande delar av landet. Bauer illustrerade till detta verk 

samernas vardagliga liv och det är troligtvis även i dessa illustrationer Spjut har hämtat inspiration.  

          I Stallo beskriver Spjut hur Bauer kom i kontakt med Stallofolket under den tid han studerade 

samerna i Lappland. Stallofolket förtjuste Bauer med sin mystiska atmosfär. De vandrade omkring i 

märkliga skinn- och pälskläder, somliga stora som hus och andra små som dvärgar. De hade till och 

med en tam björn som vandrade omkring bland timmerhusen. Vid sitt besök råkade Bauer på en 

ovanligt sällskaplig ekorre som Stallofolket lät honom förstå att han kunde få. 
80

 ”Det första han 

gjorde när han återvände till samerna var att visa dom ekorren, men samerna delade inte hans 

förtjusning, och en av dom, en gammal gumma, försökte till och med slå ihjäl den.”
81

 Samerna som 

sedan länge varit i fejd med Stallofolket då de kidnappat samernas barn hyste ingen sympati 

gentemot trollen och Bauer blev ombedd att lämna samernas land och återvända hem. Bara för att 

möta sitt öde. 
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Bauer? Väktaren av allt det som kriget inte fick förstöra. Hur kunde han, mannen med det förtrollade ritstiftet, 

som blottlagt den svenska granskogens fördolda dimensioner och förlöst den sagolängtan som suckade i 

befolkningens bröst, hur kunde han, just han, drunkna av en ren händelse?
82

  

 

Det som är mest betydelsefullt i Bauers roll i romanen är nog inte endast att ge läsaren en visuell 

referens utan snarare att ytterligare synliggöra och förstärka mystiken kring Stallofolket och deras 

hem, Norrland. Det bör emellertid påpekas att Bauers illustrationer av troll har kritiserats för att 

antyda en stereotypisk uppfattning av utsatta folkgrupper, som exempelvis romer. Detta blir om än 

tydligare vid en närmare läsning av sagoberättelsen ”Bortbytingarna” av Helena Nyblom illustrerad 

av John Bauer ur samlingen Det bästa ur Bland Tomtar och Troll (2009).  De mest prominenta 

distinktioner mellan troll och människor i texten härleds ur begrepp om färg och ras. ”Svart var hon, 

och svart förblev hon. Ja, inte egentligen svart, utan mer brun som en hasselnöt med kolsvarta ögon 

och burrigt svart hår.”
83

 Trollungen definieras genom sin hudfärg och sitt lynne, människoflickan 

likaså. Emellertid klingar inte beskrivningen av människobarnet med samma pejorativa innebörd då 

hon beskrivs som godhjärtad, ljushyad och blond. ”Vit och mjuk som en duva.” 
84

  

          Trollet som Den Andre skapas inte enbart genom det kusliga utan tillskrivs även rasifierade 

egenskaper och utseenden. Med rasifierade syftar jag här på den sociala konstruktionen av ras, med 

andra ord att en person tillskrivs stereotypa karaktärsdrag som härstammar ut föreställningar om ras. 

Jag vill däremot inte hävda att Spjut skrivit sin roman ur en raskritisk utgångspunkt, såsom Lagerlöf 

bearbetade temat i ”Bortbytingen”. Emellertid bör det inte heller uteslutas att frågan om ras går att 

finna som ett underliggande tema, både genom trollen som Den Andre och som en kritik av det 

koloniserade Norrland och behandlingen av samerna.   

7.6 Stallofolkets hemlighet 

När Susso efter sin omvälvande resa genom Sverige slutligen finner bevis för trollens existens i 

form av ett gammalt filmklipp så leder spåren norrut igen. Susso far tillbaka till Norrland i sin jakt 

på trollen och att finna Mattias för att leta efter den gård där Seved bor. Men Mattias finns inte 

längre kvar på gården. Efterdyningarna av trollens psykiska invasion i Seveds tankar har nämligen 

frigjort hans barndomsminnen och han minns sitt riktiga namn. Magnus Brodin, den lilla pojken 

som kidnappades i början av romanen visar sig vara Seved. Seved som hela sitt liv hjälpt till att 

bevara trollens hemliga existens, samma troll som kidnappade honom från första början.  
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Det fanns ett minne och i det blev han upplyft. Men han hade inget minne av att vare sig ha gråtit eller skrikit och 

det var underligt för det måste han rimligen ha gjort. Det vart kanske för mycket. Han mindes hunger eller om det 

var illamående för han blev buren i en evighet. Han kräktes och såg uppkastningen rinna som gröt över en rygg 

beväxt med långa hårstrån som samlade sig i tofsar. Det var en bild som inte bleknade. Som inte kunde blekna. 

Han hade en hand över sig, den var tung som en stock, och naglarna som trängde ur fingertopparna var klor och 

ibland grävde de i hans mun. Tryckte in bär. Beska svampar som han inte kunde få ner. Bara i mörkret vågade han 

titta på det rynkiga väldiga ansiktet som var vänt mot honom. Ett gulbrunt litet öga med slem i kanterna. En fluga 

kröp i det kladdiga ögat men blinkade ändå inte. Det vakade alltid.
85 

 

Fasan som uppstår av minnena av sin egen kidnappning leder till att Seved konspirerar med Amina, 

den andra bortbytingen och hans låtsassyster, för att döda trollen och ge sig av. De lyckas inte döda 

storgubbarna men de lyckas fly med Mattias. De lämnar Mattias vid ett hotell där de kontaktade 

myndigheterna som sedan leder till att han återförenas med sin familj. Även Seved återförenas med 

sin mamma Mona Brodin i slutet av romanen, om än från ett fängelse där Seved sitter av sitt straff 

för inblandningen i Mattias kidnappning. Bortbytingstemat får därmed upplösning när samtliga av 

bortbytingarna kan återförenas med sina familjer. Vad som däremot aldrig ställs i dager är mystiken 

kring trollen och sekten som beskyddar dem. Vem, vad, hur eller varför är frågor som aldrig får 

något svar, men Spjut väver kontinuerligt in ledtrådar i texten. Det skrivs aldrig ut i texten att 

Stallofolket enbart är troll, snarare antyder Spjut det motsatta.  

          Susso som äntligen fått sina misstankar bekräftade, att troll finns och att de kidnappar barn, 

bestämmer  sig för att lägga ner sin hemsida. En hemsida helt dedikerad till att bevisa att troll finns. 

Föga förvånande visar det sig att det var lättare för folk i hennes omgivning att acceptera att hon 

inte längre trodde på troll än att hon faktiskt gjorde det från början. ”Folk föreföll nöjda med Sussos 

besked. Ordningen var så att säga återställd.”
86

 Sussos mamma Gudrun är även hon lättad över sin 

dotters beslut. Framtill en äldre dam i rullstol besöker Gudruns souvenirbutik och låter Gudrun 

förstå att än är det inte över, och om hon inte tyglar sin dotters nyfikenhet kommer något hemskt att 

hända. När damen sedan vill skaka hand med Gudrun som farväl upptäcker Gudrun något som 

nästan lamslår henne. ”Sen drog hon till sig handen, egendomligt sakta. Och då kände jag klon, hur 

den försiktigt repade mig på handflatan, och när jag tittade ner såg jag att ett par av fingrarna var 

missbildade och ludna.”
87

 Temat med de ludna, krökta och kloförsedda fingrarna återfinns även hos 
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Lagerlöf som skriver att trollungen har ”klo på lillfingret”.
88 

 Författarna anspelar båda på hypotesen 

att det onda, alternativt det övernaturliga, manifesteras i en fysisk deformation av något slag. Detta 

för att förstärka avståndet mellan det mänskliga i människorna och det främmande i Den Andre. 

Obehaget inför den fysiska deformationen verkar enbart för att förstärka obehaget inför Den Andre 

och så även det kusliga i texten. 

          Vid en närmare granskning framstår det som att stallofolket även omfattar en hybridform 

mellan människa/troll som åter skapar ytterligare obehag inför Den Andre. Att trollen är något 

främmande framstår självfallet genom deras fysiska attribut som troll, men hybridformen framstår 

till största del som mänsklig. När Gudrun berättar för Susso om kvinnan i rullstolen verkar Susso 

inte chockad utan konstaterar att visst är det sant att troll kan få barn med människor. ”- Dom kan få 

barn med människor, sade hon. Och då blir barnen sådär. Missbildade. Så det är inte så underligt att 

dom tar barn istället.”
89

 

          När det inte längre går att avgöra vem som är människa eller vem som är hybrid blir den 

deformerade och kloförsedda handen en viktig nyckel till att lösa mysteriet. Genom att använda 

klon som en matris blir det tydligt att även Lennart, sektens ledare, är en hybrid. När Spjut 

introducerar Lennart och Jola i romanen poängteras det att Lennart är en ovanligt storvuxen man, 

som har mystiska kopplingar till en kvinna i rullstol. “Seved kände igen honom. Lennart hade haft 

med honom en gång förr, tillsammans med en kvinna i rullstol.”
90

 Då det ter sig ytterst osannolikt 

att det i romanen skulle finnas två äldre damer i rullstol så kvarblir antagandet att Lennart, likt den 

äldre damen, är en blandning av troll och människa. Olikt de andra människorna i romanen är 

Lennart helt oförskräckt av trollen och Spjut är noga med att upprepa att Lennart alltid bär mörkt 

färgade glasögon och har en skadad hand. ”Såren varade och varade, oupphörligt och meningslöst. 

Påse hade han för att det inte skulle kladda och bli infekterat. Och att folk inte skulle stirra 

antagligen.”
91

  Med svepskälet ”hudsjukdom” lyckas Lennart dölja sin deformerade hand i en påse 

och så även sin hybridstatus, men trots sagda hudsjukdom har Lennart en nästan övermänsklig 

styrka i sin hand. “Det kändes som att fingrarna höll på att krossas, som att de var kvistar. Lennart 

väntade, och när han märkte att det inte fanns något liv kvar i Seveds fångade hand sade han: - Och 

vad tror du händer om dom inte får en unge snart?” När Lennart i romanens upplösning blir tagen 

av polisen uppkommer misstankar om att denne lever under falsk identitet. Polisen konstaterade att 

den enda Lennart Brösth som fanns folkbokförd i Sverige var född 1914 och inte kunde en 91-årig 
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man vara ansvarig för både styckmord och kidnappningar? Intrigen tätnar när polisen anländer till 

Lennarts stuga för ett förhör och observerar att mannens hand är avsågad och ingenstans att finna. 

Läsaren får ana att Lennart själv vetat att polisen var honom på spåren och endast genom att såga av 

sig handen kunde han dölja sitt eget främlingskap som hybrid och därmed skydda trollen från 

upptäckt. Stallofolkets hemlighet förblir därmed bevarad.  

8. Avslutande diskussion 

Det har varit min mening att visa hur man genom att läsa Stefan Spjuts Stallo ur en postkolonial 

utgångspunkt kan utröna hur Spjut bearbetar en talande tystnad som kritik gentemot 

tankekonstruktionen ”Norrland”. Genom att använda sig av trollen som en representation av den 

norrländska naturen har Spjut lyckats undvika att själv bli kategoriserad och bidra till det kulturella 

kapital som centralmakten skapar. Det kulturella kapitalet, som jag tidigare nämnde är en effekt av 

kolonisationspolitiken tillsammans med ekonomisk vinning och socialpolitiska konsekvenser.  

          Öhman skriver att det efter industriromantiken uppstått ett tomrum i hur det talas och skrivs 

om Norrland.  

 

På samma sätt som tomrummet efter industrierna som försvunnit, eller människorna som ryckts upp med rötterna, 

har även kategorierna ett fast grepp om den norrländska litteraturen som en slags närvarande frånvaro. Den 

beskrivs som ödslig, enslig, provinsiell och lantlig. Den skildrar misären och umbärandena på landsbygden både i 

det förflutna och i nuet. Det enda kravet som möjligen ännu finns närvarande i sin fulla kraft är kravet på 

realism.
92

 

 

 Och visst kan man se sanning i Öhmans påstående, men jag vill gärna hävda att Spjut bryter sig ur 

normen i sin skildring av Norrland. Realismen finns det tydliga spår av, men det är trots allt genom 

det övernaturligas närvaro som landskapet gestaltas.  

          Det övernaturliga i Stallo skrivs fram i motsats till människan och skapar i romanen känslan 

av det kusliga. Det är i människans upplevelse av som trollen som skräckromantisken skapas och 

trollens makt ligger i dess utanförskap. Människan förstår sig själv genom motsatser och inget kan 

figurera som en större motsats än Den Andre. Främlingen kan tillskrivas otaliga definitioner som 

alla orsakar rädsla och fientlighet. För ett troll framstår telepati och förhamning som en naturlig del 

av att vara ett troll, men för en människa framstår detta helt främmande. Och med det främmande 

kan vi inte identifiera oss. Men för att Den Andre ska förbi främmande i romanen finns det alltid en 
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ständig distans mellan läsaren och trollen, antingen genom de mänskliga karaktärernas 

avståndstagande eller genom att Spjut aldrig riktigt låter trollen träda fram som något annat än 

främmande.   

          Det är i trollens relation till Norrland som Spjut för en polemik om Norrland ur en 

postkolonial utgångspunkt. De förväntade naturskildringarna infinner sig aldrig i Stallo och detta 

menar jag är ett tillvägagångssätt för Spjut att dels bryta mot normen men samtidigt att föra en 

kritik. Jag anser att man genom att betrakta trollen som en representation av den norrländska 

naturen får en djupare insikt som ger romanen en ny klangbotten. Man kan gå så långt som att säga 

att romanen är en kritik mot det moderna samhället. Men jag nöjer mig med att hävda att romanen 

kan ses som en kritik gentemot koloniseringen av Norrland. Däremot har min undersökning lett mig 

till att inse att jag inte längre kan berättiga användandet av prefixet post- i relation till Norrland då 

det fortfarande sker en ihärdig exotifiering av Norrland och samernas kultur som stundvis kan 

liknas med främlingsfientlighet. Emellertid anser jag att Spjut, till skillnad mot många andra, lyckas 

föra fram en kritik gentemot tankekonstruktionen om Norrland utan att själv fastna i det som 

Tidholm och Öhman beskriver som indignationslitteratur. 
93

 Om det trots mina försök att beskriva 

varför jag anser att man kan, och bör, tala om kolonialismen i samband med Norrland så vill jag 

citera ett stycke ur Tidholms bok som beskriver hur tankekonstruktionen ”Norrland” konstrueras än 

idag. "Det som är speciellt med Norrland är att landsändan idealiseras och nedvärderas samtidigt. 

Det går som hand i hand. Det är kargt men genuint, hårt men schysst, vackert och öde, utsatt och på 

samma gång stolt. "
94

 Det framstår tydligt att jag i mina undersökningar endast skrapat på ytan på 

en stor och infekterad debatt som härjar än idag. Emellertid finns det med författare som Spjut hopp 

om att bryta den systematiska tankekonstruktionen om Norrland. Att se landskapet och dess 

ursprungsbefolkning för vad det är. En del av oss och en del av Sverige.  
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