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ABSTRACT 

The intention of this study is to investigate the human/animal-relation as a power relation in Sara Lidman’s 

novel The Tar Pit (Tjärdalen, 1953). With regard to the contemporary theory of posthumanism and its 

critique of the centrality of “the human” in the humanities, the aim is to seek and produce more-than-

anthropocentric knowledge. Using queer and feministic theoretical concepts concerning dichotomy and 

hierarchy voiced by Yvonne Hirdman, Val Plumwood, Greta Gaard and Ann-Sofie Lönngren, this study 

gets to grips with anthropocentrism as a structure of power. In literary scholarship animals are often 

expected to serve as metaphors, and thus, the possibility of animals signifying “actual” animals tend to be 

overlooked. This study’s objective is therefore, using a text interpretation modelled by Eve Kosofsky 

Sedgewick and a method proposed by Ann-Sofie Lönngren, to focus on the surface of the text. 

In the analysis of The Tar Pit it appears that animals is attributed “low status” in relation to the 

human and that the humans ascribe animals with instrumental value. The power relation between humans 

and animals in the novel is based on the split between “the human” and “the animal”, and also the notion 

that humans constitute the norm and are hierarchically superior. Furthermore the analysis show that 

transgressive activity between categories “human” and “animal” is illustrated as something wrong and the 

concept of “the animal” and “animality” is displayed as an imperative function in telling the story of The 

Tar Pit. Finally the analysis depicts examples of animal acts of resistance against the prevalent order of 

things. 
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Inledning 

Den här uppsatsen behandlar maktrelationen mellan människa och djur. Benämningarna ”människa” och 

”djur” kommer användas istället för de mer korrekta ”mänskliga och icke-mänskliga djur”, trots vissheten 

att ”människa” faller under kategorin ”djur”. Främst för att göra texten mindre begreppsligt tilltrasslad 

och således mer läsvänlig. I det här bruket är uppsatsen inspirerad av Amelie Björck och Ann-Sofie 

Lönngren.1 Uppsatsens grundläggande uppfattning är att arttillhörighet lika lite som kön eller etnicitet är 

en moraliskt relevant kategori. 

Författaren Carol J. Adams har i en intervju sagt att hon är vegan-feminist för att hon är ett bland 

många djur, och att hon inte vill föreskriva en konsumtionshierarki på den gemenskapen. Vidare åberopar 

hon att om vi börjar med att säga att vi är djur, att vi är förbundna och närbesläktade med djur, så tror hon 

inte att vi ser djur som andra.2 När djuret placeras i uppmärksamhetens centrum på det här sättet, så 

blottläggs inte bara djuret utan också relationen mellan människa och djur. Alltså, nya perspektiv av djuret 

tillför också nya perspektiv på till exempel människans hållande och ätande av djur. Fokus på djuret ger 

människan möjlighet att ompröva den här relationen. Det går visserligen att hävda att människan är 

antropocentrisk, och att det således skulle vara omöjligt för människan att sätta något annat än sig själv i 

centrum. På frågan om människan kan föreställa sig något annat än att hon sätter sig själv i centrum säger 

Helena Pedersen att 

 

om man tittar på androcentrismen, en ordning där mannen sätts i centrum, så kan man fråga sig 

om män kan sätta annat än män i centrum? Ja, vi får väl hoppas att de kan det och det vet vi väl 

också att de kan. Likaså finns det ju faktiskt människor som jobbar för djur på olika sätt, 

politiskt, i den akademiska världen, ideellt […].3 

 

                                                 

1 Amelie Björck, ”Telling Stories of Humans, Animals, and Modernization”, Andersson Cederholm, Erika, Björck, Amelie, 

Jennbert, Kristina & Lönngren, Ann-Sofie (red.), Exploring the Animal Turn: Human-Animal Relations in Science, Society 

and Culture, Pufendorfinstitutet, Lund, 2014, s. 205. Ann-Sofie Lönngren i Following the Animal: Power, Agency, and 

Human-Animal Transformations in Modern, Northern-European Literature, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 

upon Tyne, 2015, s. 1. 

2 Tom Tyler, ”An Animal Manifesto: Gender, Identity, and Vegan-feminism in the Twenty-first Century, An Interview with 

Carol J. Adams”, Parallax, 12:1, 2006, s. 123. 

3 ”Antropocentrism”, Filosofiska rummet, [Radioprogram] Producent: Thomas Lunderquist. Sveriges Radio, P1, 2015, 28 

oktober. 
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Vad gäller den litterära texten har Ann-Sofie Lönngren frågat sig om den inte är en produkt skriven av, 

för och om människor, och således antropocentrisk i sig själv? Lönngren menar att det som människa är 

omöjligt att helt och hållet undgå en antropocentristisk världssyn. Fast, tillägger hon, det är möjligt att 

ifrågasätta människans centrala position inom humanistiska läroämnen, att peka ut konsekvenserna för 

denna partiskhet och att använda sig av teoretiska koncept och metoder med vilka mer-än-antropocentrisk 

kunskap kan bli producerad.4  

 

Syfte och frågeställning 

Ann-Sofie Lönngren skriver genom Carrie Rohman att det västerländska moderna samhället är 

konstruerat på en rigid klyfta mellan människa och djur, karaktäriserad genom storskalig exploatering av 

djur.5 Så vad händer vidare om djur sätts i centrum för en läsning av till exempel Sara Lidman, som kallats 

för ”välfärdssamhällets sociala samvete”?6 

Författaren Sara Lidman debuterade 1953 med romanen Tjärdalen.7 I en tidningsintervju från 

samma år säger Lidman: ”Jag har en enda passion, människorna!”8 Lina Sjöberg kallar uttalandet för en 

”programförklaring” som författarskapet håller troget genom hela sin produktion. Förvisso, påpekar 

Sjöberg, kompletteras programförklaringen allteftersom åren går: människan placeras i ett vidare 

sammanhang och ”präglas oavlåtligen och oundvikligen av samhörigheten med jorden, luften, djuren [!] 

och människorna runt omkring”.9 Emellertid utan att människan förlorar in plats i centrum. Gunnar 

Brandell har skrivit att ett genomgående drag i det lidmanska författarskapet är ”engagemanget i de 

oälskades och de utstöttas situation”.10 Eva Adolfsson formulerar i artikeln ”Det oerhördas rop” ett 

författarskapets credo: ”så vitt man lever med människor måste man engagera sig för dem!”11 Eller som 

Nina Björk skriver: ”Lidmans språk, som också är en världsåskådning, ropar på oss: se människan, se 

                                                 

4 Lönngren 2015, s. 22.  

5 Ibid., s. 11. Lönngren refererar till Carrie Rohman, Stalking the Subject. Modernism and the Animal, New York: Columbia 

University Press, 2009, s.2. 

6 Ingemar Algulin & Bernt Olsson, Litteraturens historia i Sverige, 4., [uppdaterade och utök.] uppl., Norstedt, Stockholm, 

1995, s. 518. 

7 Sara Lidman, Tjärdalen, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1953.  

8 Lina Sjöberg, Genesis och Jernet: ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser, Gidlund, Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet, 2007, Hedemora, 2006, s. 79. Sjöberg hänvisar till SvD 1953-04-02. 

9 Ibid. 

10 Gunnar Brandell & Jan Stenkvist, Svensk litteratur 1870-1970. 3, Den nyaste litteraturen, Aldus, Stockholm, 1975, s. 74. 

11 Eva Adolfsson, ”Det oerhördas anrop”, Elisabeth Møller Jensen, Unni Langås & Lisbeth Larsson (red.), Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Bd 4, På jorden: 1960-1990, Wiken, Höganäs, 1997, s. 20. 
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henne i den rörelsen, i den blicken. Vet: varje människa är en värld. Vår värld. Den gemensamma. Hennes 

språk, hennes världsåskådning, är också en kärlekshandling: ge människan hennes värdighet åter.”12 

Att placera människan i centrum på det här sättet har ett namn: antropocentrism, ett hierarkiskt 

tänkande som placerar människan på toppen. En skapelsens krona. Exceptionell. Makalös. Skild från 

andra lägre stående varelser.13 

 Om människan i stort står i centrum i det lidmanska författarskapet, så finns det rimligen också en 

periferi. Amelie Björck skriver att 

 

ingen varelse är en ö – alla är intrasslade i och hoptvinnade med varandra, inbördes beroende, 

relationella, ibland till och med symbiotiska. Vi existerar i och genom nätverk, system, 

berättelser, rhizom; vi är alltid någon annans andra innan vi blir till som subjekt, och när vi blir 

det blir vi det aldrig som något avslutat.14 

 

Den här uppsatsen intresserar sig för vilka som egentligen befinner sig i periferin i det lidmanska 

författarskapet, vilka blir exkluderade och vad händer med dem? Den här uppsatsen ämnar att 

problematisera Lidmans vurm för människan genom att undersöka människa/djur-relationen i hennes 

roman Tjärdalen. För att parafrasera Adolfsson: Så vitt man lever med djur, måste man inte engagera sig 

för dem? Varför inte? Kan inte också djuren ses som oälskade och utstötta?    

Förutom att romanen är stinn av litterära representationer av djur, varför just Tjärdalen? 

Adolfsson beskriver romanen som en av de ”märkvärdigaste debuterna i svensk litteratur”.15 Lisbeth 

Larsson talar om en ”stjärnexplosion, en överraskande supernova, på den litterära himlen”.16 Lena Kjersén 

Edman skriver att ”[i]ngen debut under nittonhundratalet har gjort en sådan lycka hos både läsare och 

kritiker”, ”svenska folket läste verkligen hennes roman. Försäljningssiffrorna var osannolikt höga […].”17 

I en ansats att förklara romanens framgång skriver Lidmanbiografen Birgitta Holm: 

 

                                                 

12 Nina Björk, ”Rösten från Missenträsk”, Dagens Nyheter, 2004-06-17. Tillgänglig: http://www.dn.se/kultur-noje/rosten-

fran-missentrask/ (hämtad 2015-12-06). 

13 Lönngren 2015, s. 9. 

14 Amelie Björck, ”Avgrisning” i Glänta 2015:2, s. 109. 

15 Adolfsson 1997, s. 20.  

16 Lisbeth Larson, ”Utanför kulturen, mitt i modernismen”, Jensen et al. 1997, s. 16. 

17 Annelie Bränström Öhman, Lena Kjersén Edman, & Yvonne Rittvall, Västerbotten: berättarnas län: Sara Lidman från 

Missenträsk och världen : en guide till författarskapet och till miljöer i Jernbanesviten, Länsbiblioteket i Västerbotten i 

samarbete med ARCIV (Artist Resource Center in Västerbotten), Umeå, 2007, s.3. 

http://www.dn.se/kultur-noje/rosten-fran-missentrask/
http://www.dn.se/kultur-noje/rosten-fran-missentrask/
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Man kan tolka Tjärdalens succé som ett uttryck för den värld den skildrar, en småbrukarvärld 

som på femtiotalet var raskt på väg att försvinna. Det fanns en känsla av förlust i landet, ett 

behov av att hålla fast och blicka tillbaka. Mer än de flesta länder har Sverige varit ett land av 

småbrukare, där knappt någon av oss saknar band till småbrukets värld. Nu var denna värld på 

väg bort, samtidigt som den i Tjärdalen fick sitt liv tillbaka, med sina ljud, dofter, stämningar 

och tankesätt.18 

 

I en historisk kontext kopplar Holm här ihop Tjärdalens framgång med moderniserandet av det svenska 

samhället. Flykten från landsbygd till stad och ”utraderandet av den livsform som präglat landet: det 

klassiska småbruket.”19 

 

En värld av ljud, dofter och ting försvann. Koskällor, slammer av mjölkkärl, hästens frustande, 

räfsan mot timotejstubben, gödsel och nyslaget gräs, seldon, mjölkstäva […].20 

 

Lönngren skrev som bekant att det västerländska moderna samhället är konstruerat på en rigid klyfta 

mellan människa och djur, karaktäriserad genom storskalig exploatering av djur.21 Agrarhistorikern 

Niklas Cserhalmi hävdar vidare att den moderna industrialiseringen inträdde efter andra världskriget.22 

Någon årsangivelse är inte utskriven i Lidmans roman: emellertid förlägger Holm berättelsen i Tjärdalen 

till någon gång kring år 1933.23 Tjärdalen kan således ses representera ett övergångsstadium till det 

moderna samhället, vars grundläggande premiss är särskiljandet mellan människa och djur.  

På så vis kan Tjärdalen ses som ett intressant studieobjekt för djur/människa-relationen som en 

maktrelation. Hur ter sig djurens livssituation i Tjärdalen? Vad har bymänniskorna för djursyn? Vilken 

roll spelar djur/människa-relationen i romanen?  

 

                                                 

18 Holm, Birgitta, Tusen år av ögonblick: från den heliga Birgitta till den syndiga, Bonnier, Stockholm, 2002, s. 198. 

19 Holm, Birgitta, Sara Lidman - i liv och text, Bonnier, Stockholm, 1998, s. 114. 

20 Ibid. 

21 Lönngren 2015, s. 11. Lönngren refererar till Rohman 2009, s.2. 

22 Niklas Cserhalmi, Djuromsorg och djurmisshandel 1860-1925: synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången 

mellan bonde- och industrisamhälle, Gidlund, Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet, 2004, Möklinta, 2004, s. 32. 

23 Holm 2002, s. 188. 
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Teoretiskt ramverk och begrepp 

Nationalencyklopedins koncentrerade redogörelse för begreppet antropocentrism lyder: ”övertygelsen att 

människan är centrum i universum”.24 En mer genomgripande beskrivning ges av Ann-Sofie Lönngren i 

boken Following the Animal (2015). Lönngren skriver om antropocentrism som en uppfattning att 

människan är världens mittpunkt, att det rör sig om en klar och stadig klyfta eller skiljelinje mellan 

människa och djur, ett isärhållande, och att människan är hierarkiskt överlägsen djuren.25 Föreställningen 

av människlig exceptionalism ser Lönngren som själva kärnan hos antropocentrismen.26  

Det är ett tankesätt som Lönngren spårar tillbaka till antiken. Aristoteles, som dock ansåg att 

människan också var ett djur, menade att människan rankas högst bland djuren och att alla andra djur 

existerade för människans skull. Denna antropocentriska grund för västerländsk filosofi, menar Lönngren, 

har fortlevt in i moderna tider, via upplysningens filosofer och Descartes som uppfattade djur som själlösa 

maskiner. Det har legitimerat både vivisektion och användandet av djur som arbetskraft och föda i den 

moderna industrins framväxt.27 

Vidare förklarar Lönngren antropocentrismen som en socialt konstruerad norm och förhärskande 

maktstruktur.28 För att i den här uppsatsen undersöka och underlätta tänkande på antropocentrismen som 

maktstruktur och människa/djur-relationen som en maktrelation, är det användbart med en parallell till 

vad Yvonne Hirdman skriver om ”genussystemet”:  

 

Det ska förstås som en dynamisk struktur (system): en beteckning på ett »nätverk« av processer, 

fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett 

slags mönstereffekter och regelbundenheter. […] Det som gör att vi kan tala om denna ordning 

på ett generellt, abstrakt plan, är just mönsterstrukturen eller systemets två bärande bjälkar, 

alternativt »lagar«, principer, logiker […] 1. Den första logiken är just dikotomin, dvs 

isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 2. Den anda logiken är hierarkin: det 

är mannen som är norm.29 

 

                                                 

24 ”antropocentrism”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropocentrism/ (hämtad 

2015-11-09) 

25 Lönngren 2015, s. 1. 

26 Ibid., s. 9. 

27 Ibid., s. 3ff. 

28 Ibid., s. 15.  

29 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift., 

1988:3, s.51.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropocentrism
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Dikotomi och hierarki som två bärande bjälkar återfinns på samma sätt hos antropocentrismen. Människa 

och djur bör inte blandas och det är människan som utgör normen.  

Val Plumwood har formulerat en lista av motsatspar som hon anser ”är grundläggande inom den 

västerländska dualistiska tanketraditionen”:  

 

kultur/natur 

förnuft/natur 

manligt/kvinnligt 

sinne/kropp (natur) 

härskare/slav 

förnuft/materia (fysikalitet) 

rationalitet/animalitet (natur) 

förnuft/känsla (natur) 

sinne, själ/natur 

frihet/ nödvändighet (natur) 

universell/ partikulär 

mänsklig/natur (icke-mänsklig) 

civiliserad/ primitiv (natur) 

allmän/privat 

subjekt/objekt 

själv/annan30 

 

Greta Gaard använder sig av Val Plumwood när hon drar slutsatsen att identifierandet av dikotomier ”på 

ett överskådligt sätt visar vad, vem eller vilka som inom ett specifikt sammanhang definieras som Den 

Andre” och att ”föreställningar om djur och natur i högsta grad är aktiva då Den Andre identifieras”.31 

Utifrån Gaards slutsatser tillfogar Lönngren motsatsparet ”heteronormativitet/queer” och pekar på 

att listan ”avslöjar att i många av de mest grundläggande dikotomierna kan den lägre värderade delen – 

det höga ordet – kopplas till djur och natur. I och med detta, menar Lönngren, förenas det queera – ”en 

beteckning på en kritisk position” – med bland annat djur och natur som ”lägre värderade” i relation till 

                                                 

30 Ann-Sofie Lönngren, ”Queer ekokritik – exemplet Strindberg”, Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén 

(red.), Queera läsningar: [litteraturvetenskap möter queerteori], Rosenlarv, Hägersten, 2012, s. 206f. Lönngren refererar till 

Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, London, 1993, s. 43. Övers. Ann-Sofie Lönngren.  

31 Ibid., s. 205. Lönngren refererar till Greta Gaard, ”Toward a Queer Ecofeminism”, Hypatia, vol 12, 1998:1, s. 116ff.  
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deras ”högre värderade” motsatser heteronormativitet, människa och kultur.32 Lönngren föreslår vidare 

en analogi mellan queerstudier och människa-djurstudier: 

 

In much the same manner as modern Western culture is heteronormative but still does not 

exclusively portray heterosexuality, including heterosexual characters, acts and desires, this 

culture is also definitely anthropocentric, yet texts do not always portray humans, humanity, and 

aspects relevant only to human existence. And just as an individual identifying as heterosexual 

can portray homosexuality, or (consciously or un-consciously) something queer, in between or 

even threatening to dissolve the borders between these two categories, so can an individual 

identifying as human certainly portray the non-human, or (consciously or un-consciously) 

something potentially subversive, on the border between them, threatening to undermine them 

both.33 

 

Dessutom skriver Lönngren, att eftersom texter så väl som författare och läsare är del av ett komplext 

nätverk av maktrelationer, så behöver dessa aspekter inte vara uppenbara vid första ögonkastet utan måste 

göras synliga genom politiskt medvetna läsningar.34 

John Berger har påstått i sin text ”Varför se på djur?” att djur försvunnit ur mänskligt blickfång och 

medvetande, att de gjorts meningslösa och osynliga i såväl kulturanalyser som i samhället i stort. Att den 

västerländska människan har utvecklat en kulturell blindhet beträffande djur.35 Som ett exempel på detta 

menar Susan McHugh att litterära representationer av djur oftast förväntas tjäna som metaforer.36 Philip 

Armstrong har vidare anmärkt att djur för det mesta är förutbestämda att fungera som projektionsytor för 

mänskliga betydelser och intressen.37 Här gör sig begreppet antropomorfism gällande. Antropomorfism 

beskrivs i redaktörernas introduktion till volymen Exploring the Animal Turn: Human-Animal Relations 

in Science, Society and Cultures (2014) som ett fenomen som innebär att tillskriva saker och icke-

mänskliga varelser mänskliga psykiska tillstånd, känslor och reaktioner.38 Björck har lyft att ”många 

berättelser gör sina djur till ställföreträdande människor, genom att privilegiera en allegorisk eller 

                                                 

32 Lönngren 2012, s. 206f. 

33 Lönngren 2015, s. 23.  

34 Ibid.  

35 John Berger, Konsten att se, Bromberg, Stockholm, 1982, s. 32ff. 

36 Lönngren 2015, s. 15. Lönngren refererar till Susan McHugh, Animal Stories. Narrating Across Species Lines, 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001, s. 6. 

37 Philip Armstrong, What Animals Mean in the Fiction of Modernity [Elektronisk resurs], Routledge, London, 2008, s. 4. 

38  Andersson Cederholm et al. 2014, s. 9. 
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metaforisk läsart”.39 Lönngren menar att den här formen av läsning av djur visar prov på 

litteraturvetenskapens antropocentriska anlag.40  

Det finns en gängse uppfattning att den litterära texten är hierarkiskt organiserad i två lager; yta och 

djup. Ytan är här bara betydelsefull som tillträde till det djupare lagret. Det djupare lagret ses sedan 

karaktäriserat av symboliska kvalitéer och den förgivettagna föreställningen att den utgör textens ”sanna” 

mening. Principen är att textens mest intressanta aspekt är det som texten undertrycker. Och där 

definierandet och avkodandet av metaforer, allegorier och symboler är central.41 Det är dessa antaganden 

som leder till att litterära representationer av djur inte ses beteckna ”faktiska” djur utan istället, i linje med 

antropomorfismen, ses som aspekter av människan, ofta så kallad mänsklig ”djuriskhet”.42 

I den här uppsatsen blir det viktigt att skilja på koncepten ”djur” och ”djuriskhet”, som inte betyder 

samma sak.43 Lönngren sammanfattar distinktionen av begreppen som följer 

 

the term ”animal” [djur] here means that the very existence of the animal, the specificity of its 

species, its potential agency and interests, are acknowledged and respected. In contrast, 

”animality” [djuriskhet] has been defined […] as the translation of animal instincts into human 

characteristics […].44 

 

Till skillnad från antropomorfismen som tillskriver djuren mänskliga betydelser, så rör det här sig snarare 

om motsatsen, det vill säga att människan tillskrivs ”djuriska” egenskaper. Fast det ”djuriska” utgörs 

fortfarande av en mänsklig föreställning om vad som är ”djuriskt” och kan således indirekt läsas som 

antropomorfism genom metaforisk animalisering. 

 

                                                 

39 Amelie Björck, ”Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara Stridsberg”, i Tidskrift för 

litteraturvetenskap 2013:1, s. 5. 

40 Lönngren 2015, s. 15. 

41 Ibid., s. 23. Lönngren refererar till Stephan Best och Sharon Marcus, ”Surface Readings”, Representations 108:1, 2009, s. 

1-5. 

42 Ibid., s. 24.  

43 Ibid., s. 37. Lönngren refererar till Armstrong 2008, s.5. 

44 Ibid., s. 37. Lönngren refererar till Michael Lundblad, The Birth of a Jungle: Animality in Progressive-Era U.S. Literature 

and Culture, Oxford University Press, Oxford, 2013, s. 1-2. 
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Metod 

I artikeln ”Queerblivanden. Försök till en queer-deleuziansk litteraturläsning” redogör Tove Solander för 

en tolkningsmodell som formulerats av Eve Kosofsky Sedgwick, ”där det handlar mer om vad texten gör 

än vad den betyder”. Istället för att ”finna mening under, bakom eller bortom textens yta” föreslås ”en 

’ytlig’ tolkningsmodell där bredvid är den viktigaste spatiala figuren/metaforen, eftersom bredvid inte har 

samma tendens som bortom och bakom att glida över i kausala förklaringsmodeller eller dualistiskt 

tänkande”.45 Det är i sig inspirerat av Gilles Deleuze som skiljer psykoanalysens arkeologiska 

tolkningsmodell från sin egen kartografiska: ”Medan psykoanalysens tolkning går ut på att penetrera det 

undermedvetnas lager och nå botten, går kartografisk tolkning ut på att jämföra förskjutningar mellan 

olika kartbilder.”46 

Vad det gäller att läsa på ytan och litterära representationer av djur har Lönngren, som influerats av 

den här tolkningsmodellen i sin bok Following the Animal, skrivit:  

 

In refocusing from the depth of the literary text to its surface […] there is the possibility, I 

believe, to understand fictional representations of animals as something else than metaphors for 

the human experience and, thus for the production of literary meaning that goes beyond the 

anthropocentric paradigm.47 

 

Att läsa på ytan öppnar alltså för att djur ska kunna förstås som något annat än metaforer och tillgängliggör 

mer-än-antropocentriska betydelser. Armstrong skriver att läsarens största förhoppning att gå bortom 

användandet av djur som projektionsytor för mänskliga betydelser och intressen, är att följa de ”spår” som 

lämnats av djur i texter, se hur kulturella formationer påverkas av djurens materialitet och deras relationer 

med människor.48 Det är dessa spår Lönngren sätter ut för att följa: 

 

I let the animal’s traces, scents, presences and noises guide me into the text. Thus, as a reader, I 

am not guided by metaphysical notions about human exceptionalism but, rather, by movements 

                                                 

45 Tove Solander, ”Queerblivanden. Försök till en queer-deleuziansk litteraturläsning”, Kivilaakso et al. 2012, s.43. 

Kursivering i orig. Solander hänvisar till Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity, Duke 

University Press, Durham, 2003, s. 8.  

46 Ibid. Solander refererar till Gilles Deleuze, Essays Critical and Clinical, Verso, London, 1998, s. 62f. 

47 Lönngren 2015, s. 26. 

48 Armstrong 2008, s. 3.  
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and whereabouts of the literary animal that make up the trajectory I follow over the texts 

surface.49 

 

Den här uppsatsen kommer, med hjälp av bland annat Lönngren och det teoretiska ramverk som 

formulerats ovan, följa djurspåret genom att läsa på ytan. Analysen kommer att inledas med en 

redogörelse av handlingen i Tjärdalen för att sedan skifta fokus till djurens position i densamma.  

 

Tidigare forskning 

Lidmanforskningen tycks vara fokuserat mestadels på Lidmans senare produktion. Värda att nämna är 

bland annat Lina Sjöberg som i sin avhandling synar relationen mellan bibelberättelser och de fem 

romaner som utgör ”Jernbanesviten”.50 Annika Olsson som med utgångspunkt i feministiska och 

postkoloniala debatter undersöker de rapportböcker Lidman skrev under 60- och 70-talet.51 Och Kirsten 

Grønlien Zetterqvist som utifrån feministisk teori diskuterar fertilitet, födelse och kroppssubjekt i romanen 

Lifsens rot.52 

När det kommer till Tjärdalen har fokus mer legat på stil och språk och dialekt. Gösta Holm talar 

om Tjärdalen som en ”stilistisk eruption” och koncentrerar sig på dialekten och dess nybildande potential 

för språket i stort.53 Lars Ahnlund är inne på detsamma när han undersöker det som ”ett nytt språk i vårt 

språk”.54 Karl Hampus Dahlstedt tittar på nybildningar av ord och hur de ”följer de principer som gäller i 

Sara Lidmans dialekt”.55 Rolf Gravé undersöker romanens bruk av biblicismer och religiöst språkbruk.56 

                                                 

49 Lönngren 2015, s. 29. 

50 Lina Sjöberg 2006. 

51 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst: rapportboken i Sverige 1960-1980, Diss. Uppsala: Univ., 2002, Uppsala, 

2002. 

52 Kirsten Grønlien Zetterqvist, Att vara kroppssubjekt: ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi, 

Univ., Diss. Uppsala : Univ., 2002,Uppsala, 2002. 

53 Gösta Holm, ”Två författarinnor – tre århundradens språkutveckling”, Modersmålslärarnas Förening. Årskrift, 1962, s. 

136. 

54 Holm 1998, s 92. Holm refererar till Svensk litteraturtidskrift, Gleerup, Lund, 1978:1. 

55 Ibid., s. 98.  

56 Rolf Gravé, Biblicismer och liknande inslag i Sara Lidmans Tjärdalen, Studentlitteratur, Lund, 1969. 
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Bo Larsson har vidare tittat på behandlingen av Gud i romanen och ”frånvaron” som dennes ”mest 

karaktäristiska egenskap”.57 

Lisbeth Larsson kan ses koppla samman Tjärdalen med modernismen och en ”utanförskapets 

estetik”. Genom bruket av dialekt och norrlandsinland som skådeplats, menar Larsson, ”rör sig [Lidman] 

i gränstrakterna så väl geografiskt som […] språkligt”.58 Birgitta Holm, författare till den enda riktigt 

genomarbetade biografin om Sara Lidman, tar bland annat fasta på kopplingen till modernismen, 

fyrtiotalsmodernismen och ”bildens frigörelse” för att vara exakt.59 Holm pekar på det täta bildspråket, 

rikedomen av metaforer och kopplar samman det med det politiska omedvetna som är Fredric Jamesons 

begrepp för ”den historiska situation som ett verk hör hemma i”. ”I likhet med Freuds omedvetna”, skriver 

Holm, är det politiska omedvetna ”undandragen det medvetna tankearbetet och liksom drömtanken – det 

latenta – åtkomlig först genom det manifesta – här de kulturella texterna.”60 Det finns här en parallell till 

psykoanalysens arkeologiska tolkningsmodell, vilket gör Holms läsningar av Tjärdalen intressant för den 

här uppsatsen som något att gå i polemik med, eftersom det är bruket av metaforer som tenderat att 

osynliggöra djur i litteratur. Det är här den här uppsatsen söker, genom att läsa på ytan och inte fästa sig 

vid metaforer, placera sig i relation den tidigare forskningen. Bredvid Holm, fast i opposition till hennes 

läsningar. Som en antites, med blicken vänd bort från djupet, bortom, bakom, och istället fäst på djuren 

bredvid. 

 

Djurens position i Tjärdalen 

 

Good gods! how abject is our race, 

Condemn’d to slav’ry and disgrace! 

  Ur John Gays The Council of Horses (1727) 

 

                                                 

57 Bo Larsson, Närvarande frånvaro: frågor kring liv och tro i modern svensk skönlitteratur: tankelinjer i några böcker av 

Lars Andersson, Sven Delblanc, Lars Gyllensten, P C Jersild, Sara Lidman, Astrid Lindgren, Torgny Lindgren, Peter Nilson, 

Göran Tunström, Verbum, Stockholm, 1987, s. 368.  

58 Larsson 1997, s. 16f. 

59 Holm 1998, s. 96. 

60 Ibid., s. 113. Holm refererar till Fredric Jameson, Det politiska omedvetna: berättelsen som social symbolhandling, B. 

Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1994. 
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Tjärdalen är en kollektivskildring om det fiktiva småbrukarsamhället Ecksträsk i det västerbottniska 

inlandet. Byn uppträder så att säga som romanens ”huvudperson”.61 Berättelsen är koncentrerad till fem 

sommardagar som inkluderar midsommar. Handlingens drivande faktor är raserandet av en tjärdal. Jonas, 

han som raserar tjärdalen, skadas under nidingsverket och avlider senare av kallbrand efter det att byborna 

mer eller mindre medvetet avstått från att i tid kalla efter läkare. När läkaren väl kallas på och kommer 

till byn är det försent för att rädda livet på Jonas. På grund av det anklagar läkaren byn för att ha ”begått 

ett mord. Kollektivt mord.”62 Centrum för vad som följer är en ansvars- och moraldiskussion där individen 

ställs mot kollektivet.  

Vid sidan av händelserna beträffande tjärdalen återfinns det dagliga arbetet med djur. Kor som 

behöver mjölkas och köras fram och tillbaka mellan lagård och betesmark, hästar som drar vagnar, 

dräktiga suggor i stior som behöver övervakas och späda kultingar som hjälps till spenen. Gårdsdjuren är 

en förutsättning för det ecksträska levernet. Byinvånarna är bundna till djuren för mat, handel, transport, 

kläder och arbete på åkrar och i potatisland. Djuren kan alltså ses som inlemmade i den mänskliga 

tillvaron. Och djuren är i sin tur, genom att vara frihetsberövade, beroende av människan för föda och 

omsorg.  

I en genomgång av mottagandet av romanen lyfter Birgitta Holm fram ”motsättning” och ”förening” 

som nyckelord.63 Förening av motsättningarna höglitterärt och bondskt, arkaiskt och nymodigt, profetiskt 

och uppkäftigt, vardagligt och upphöjt.64 Gemensamt för dessa motsättningar, menar Holm, är att de 

”harmoniseras” i texten.65  

Djur och människa kan i Tjärdalen på samma sätt ses som motsättningar som i den ecksträska 

tillvaron förenats i och med det här ömsesidiga beroendet. Vad gäller harmonieringen, eller kanske hellre 

integrering, har forskaren Karen Davis påpekat att när djuröden absorberas i en människocentrerad 

hierarki, så värderas inte eller ens existerar djuren som annat än vad människan använder dem till. Det 

vill säga, människans användning av djuren blir djurens ontologi – ”det här är vad de är” – och teleologi 

– ”det här är vad de är skapta för”.66 Djurens kan vidare ses som motvilligt beroende av människan. Helena 

Pedersen skriver vad relationen till människor kan innebära för djur:  

                                                 

61 Holm 2002, s. 189. 

62 Lidman 1953, s. 148. 

63 Holm 1998, s. 112. 

64 Ibid., s. 95ff. 

65 Ibid., s. 113. 

66 Karen Davis, ”Procrustean Solutions to Animal Identity and Welfare Problems”, John Sanbonmatsu (red.), Critical Theory 

and Animal Liberation, Lanham: Rowan & Littfield, 2011, s. 45.  
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their relationship with humans mean forced labour, forced mating and breeding, disruption of 

family relations or other relations with members of their own species, severely restricted 

possibilities for movement, physical harm, stress, suffering, and premature death.67 

 

Djurens beroende av människan kan utifrån dessa premisser upplevas högst påtvingat. Både Davis och 

Pedersen har sitt fokus på den moderna industrin som enligt agrarhistorikern Niklas Cserhalmi som bekant 

infördes efter andra världskriget. Fast Cserhalmi skriver också att ”industrialismens produktionsmentalitet 

med ledord som tidseffektivisering, vinstmaximering och marknadsinriktning” var ”ledande för hur 

djurhållningen utveckla[des] under stora delar av 1800-talet och hela 1900-talet”. Vidare skriver 

Cserhalmi att mellankrigstiden – då Tjärdalen utspelar sig – är del av den tidsperiod som utgör gränslandet 

”mellan det moderna och det förmoderna”.68  

Det finns i Ecksträsk en djursyn och djurhållning som dels går tillbaka till när människan levde i 

grottor, dels går i linje med vad som komma skall.69 Djuren i Ecksträsk anses har ett instrumentellt värde, 

alltså, ett värde som bestäms ”enbart av den avkastning djuren kunde lämna åt människan”.70  

Berger skriver att innan industrialiseringen ”bildade djuren den första kretsen i det som omgav 

människan” och han betonar därtill att ”[d]enna centrala ställning var naturligtvis ekonomiskt och 

produktionsmässigt betingad.”71 

Grundläggande för användandet av djur till mänskliga ändamål är fängslandet av djurens kroppar. I 

Tjärdalen lever djuren inte helt samman med människan, de tillåts till exempel inte inträde i människornas 

hem - med undantag för katten. Djuren byggs lagårdar och stall med kättar, avbalkningar och stior där de 

förvaras under uppsikt, kontrolleras, ägs. Kor och hästar binds fast och grisar går runt och runt i sina 

kättar. Frihetsberövandet har lagt beslag på djurens förmåga att se efter sig själva. Frihetsberövandet har 

gjort dem beroende av människan för föda och omsorg. Exempel på människans försorg och behärskande 

av gårdsdjuren ges i början av romanen när läsaren får följa Agda i hennes vardagliga arbete: 

 

                                                 

67 Helena Pedersen, ”Knowledge Production in the ”Animal Turn”: Multiplying the Image of Thought, Empathy, and 

Justice”, Andersson Cederholm et al. 2014, s. 14. 

68 Cserhalmi 2004, s. 32. 

69 Amelie Björck, ”Att tänka med apor”, Ord&Bild, 2012:4, s. 10. 

70 Cserhalmi 2004, s. 21. 

71 Berger 1982, s.11. 
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Hon tog den sista pötten av sådgröten åt grisen, så han fick sin morgon giv. Hon såg efter att det 

fanns potatis och såder tillräckligt för ny gröt. Men kokning fick anstå till efter frukost. Skulle 

väl hinna bli ätkall ändå till elvagiven. Så var det ostrött sågspån i båsen och hackröta i rännan. 

Men också det kunde anstå. Korna skulle ju inte lägga sig nu. […] Hon löste korna och släppte 

ut dem. Och gud nåde Gurli [Agdas dotter] om hon inte var färdig att köra ned dem på myran. 

[…] Kokörningen hade hon [Gurli] lovat för sommaren […].72 

  

Djuren tillåts inte fritt ströva omkring på öppna betesmarker. Desto mindre har de därför frihet att välja 

partner. Kontrollerandet av djurens reproduktion är en annan förutsättning för att exploatering av djur i 

Ecksträsk ska kunna fortgå, något som gestaltas genom bybon Petrus som går och inväntar att en av hans 

suggor ska börja ”grisa”: 

 

Han strödde spån och hackelse i stian, rabbade suggan över ryggen och sa tröstande ord till 

henne om det som skulle ske. […] Han tog fram häftet om svinavel för att repetera, måhända 

hade han glömt någon småsak han måste iakttaga när grisandet började. Men allt var välbekant 

[…].73  

 

Petrus kompetens och vetande när det kommer till djurfödslar är något som ger honom något av en 

särställning i byn. I ett vimmel av anonyma byröster som avhandlar Petrus: ”Vem skull’ rätta till kalven 

där han ligg’ på sned i komagen å int kan komma sej ut om int n’Petrus vore.”74 Petrus blir i slutet av 

romanen hämtad för att hjälpa Gustav med just en kalvfödsel: 

 

Gustav trampade runt i lagård, hans hustru höll tvättfatet högtidligt som en skål dopvatten. 

Människorna sade inget, kon vrålade.  

Det gick som Petrus spått, efter några minuter var kalven född. 

Gustav skrattade som tokig. Hustrun grät.  

- För det är bästa mjölkkon, a’Fia vet du, hon kan gå opp i sjöttan liter då hon jer som bäst 

å nästan fyra i fetthalt va skull’ man göra tocken en gåång om du int funnes i byn Petrus.75 

 

                                                 

72 Lidman 1953, s. 22. 

73 Ibid., s. 75. 

74 Ibid., s. 60.  

75 Ibid., s. 206f. 
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Intressant är också är att byns anonyma röster övergår från att understryka Petrus betydelse vid djurfödslar 

till att prata om att han har en föga funktionell såg och att ”han int hav så mycke som en raga till skog”.76 

Att uppfödandet av djur placeras med utsagor gällande livsuppehälle, tillsammans med kon Fias betydelse 

som mjölkproducent för Gustav och familj, kan tolkas som att människorna i Ecksträsk i grund och botten 

har en instrumentell syn på djur. Angående sågen sägs dessutom att ”[e]tt dussin svin skull int hava ister 

nog att smörja liv uti”.77  

I en koppling mellan djurhållning och kapitalism berör Björck uppfödning av djur:  

 

Att kontrollera andra varelsers reproduktionssystem är och förblir en oerhörd lockelse för 

människan; det är att ta makten över ett kapital som förmeras av sig själv. Kapitalism och 

djurhållning har utvecklats hand i hand, vilket visar sig i äldre grekisk vokabulär där ordet för 

ränta, thekos, var detsamma som ordet för ett djurs avkomma, och i latinsk där ordet för pengar, 

pecus, också var ordet för en boskapshjord. Caput på latin betyder huvud och capitalis – 

kapitalet – räknades i antal djurhuvuden.78 

 

För att återgå till dem petruska grisarna, så går Petrus med planer att vidga sin grisverksamhet: 

 

Varenda gård måste ju ha ett svin om året minst. Och konkurrerande han med 

skånegrisagenterna så var det inget att göra sig samvete för […] Tio kronor stycket hade han 

fått sista kullen. […] Endera dagen var det dags igen och åt hösten skulle sugga nummer två 

bära till. Så ho vet om de kanske kunde vidga ytterligare den här grisbranschen och så 

småningom fara oppåt landet med vagnslast när marknan i byn och runtom var mättad.79 

 

Historikern Jason Hribal har tillskrivit grisen omåttlig betydelse för den fattige småbrukaren. ”[T]he pig 

is the person of most consequence; he is sold to pay the rent: if he fail, the family are turned out into the 

naked air to perish […].”80 Petrus är till råga på allt skuldsatt över öronen och grisen tycks få sin främsta 

                                                 

76 Lidman 1953, s. 60. 

77 Ibid., s. 61. 

78 Björck 2015, s. 109f. Kursivering i orig. Björck hänvisar till Tim Ingold, Hunters, Pastoralists and Ranchers, Cambridge 

University press, 1980, s.229.  

79 Lidman 1953, s. 51f. 

80 Jason Hribal, ”’Animals are Part of the Working Class’. A Challenge to Labor History”. Labor History 44:4, 2003, s. 439. 
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betydelse just som handelsvara, ”grisarna skulle möjligen pressa fram trehundra till decemberperioden”, 

heter det hos Lidman.81  

Ecksträsks användning av djur varierar vidare beroende på vilket djur som avses. Hästen används 

till exempel för transport. Det finns en intressant passage där Petrus transporterar en likkista med häst och 

en bil far förbi: 

 

Bilen var faren och det snusade efter den att om ändå landsvägarna någonsin kunde befrias från 

dessa bondkrakar som var födda till att dra gödselspridare och inte till att sprida otrevnad för 

motorfolket.82 

 

Sedan bilen, det ”brummande motordjuret”, intagit vägarna ter sig hästen jämförelsevis inte lika 

funktionell som transport. Hästen har alltså blivit omsprungen som transportmedel av det brummande 

motordjuret. Istället understryks det att hästens essens egentligen ligger i åkerarbete – detta i sig skvallrar 

om ett annat brummande motordjur, traktorn, ännu inte tycks ha gjort sitt intåg i det ecksträska 

medvetandet och skiner med sin frånvaro.  

Också katten ges erkännande för att i viss mån bistå människan i arbete med åkerbruket. Specifikt 

håller katten potatislandet fritt från ”skadedjur” som råttor.83 Kattens situation skiljer sig annars i viss mån 

från andra djur i Tjärdalen. Som sällskapsdjur är den till exempel priviligierad tillträde till människornas 

hem. Sällskapsdjur kan likväl ses existera för mänskliga ändamål. Etikforskaren och författaren Ann 

Heberlein menar till exempel att människan använder sällskapsdjuret för att få kärlek och känna sig 

uppskattad, dock sker detta utan att djuren blir ”subjekt på riktigt, utan snarare ett objekt för omsorg […] 

för att stilla olika [mänskliga] behov”.84 

Ett annat användningsområde när det kommer till djur är kläder. I början av boken diskuterar Agda 

och Nils vad de ska göra av pengarna som de väntas få från tjärdalen: 

 

- Hördudu Nisj, då du nu få dej en sådan hop peninga, då ska jag hava mej en ny kappa åt 

vintern. Hon jag har är så ussel att du kan se sol och måne genom’na. Kox jenna! Agda höll 

fram Viskadalspriskuranten. 

- Tja, sa Nils. 

                                                 

81 Lidman 1953, s. 120. 

82 Ibid., s. 188.  

83 Ibid., s. 125. 

84 ”Antropocentrism”, Sveriges Radio 2015. 
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- Är int den här en kolossalt flådig model? 

- Det där! Va jer he för en hästrompa kringom halsn? Ska det där vara snyggt?85 

 

Kappan, att döma av Nils reaktion med all förmodan ett pälsverk, som i sig kräver en dödad och flådd 

djurkropp, är något bymänniskorna använder sig av mot kylan.  

Vad gäller användning av djur till mat skriver Hribal att småbrukaren endast sällan åt kött: ”Flesh 

eating was a rare, and often special, event […].”86 Det enda mat från slaktdjur som nämns i Tjärdalen är 

en ynka liten ”korvbit”. Det är Betty som tar fram den åt Petrus efter det att hon säger ”va man än gör få 

man åtaminstone int vara så hungrig att man svim utav. Ät nu karl, å sluta med ditt tjoller!”. Att säga att 

”korvbiten” representerar ett special event, är kanske att gå till överdrift. Fast korvbiten verkar ändå 

företräda något utöver det vanliga, om än bara ett lagom akut ingripande för Petrus välmående. Att kött 

inte är så vitt förekommande i romanen tycks dock vara missvisande. Även om det i romanen inte heller 

äger rum någon slakt, så kan man förmoda att det nog slaktades ganska friskt på Ecksträsks gårdar och 

kött kan med all förmodan läsas som en viktig del i människornas överlevnad. Petrus medger ju i en bisats 

att han ”slaktat hundratals med kalvar” och ”svin”.87 

Mjölken däremot spelar en synligare roll i bymänniskornas överlevnad. Dels för eget bruk – ”[s]ex 

kor föder gott en familj på fyra” – dels som inkomstbringande handelsvara – ”[Petrus] hade att vänta 

mjölklöning från mejeriet på en hundring”.88  

Vid sidan av de domesticerade djuren finns också vilda djur i Tjärdalen. Ett exempel på dessa är 

råttan och räven. Varken råttan eller räven fyller någon produktiv funktion för bymänniskorna. De utgör 

inte en del av den första kretsen i det som omger människan och har följaktligen än lägre status än 

gårdsdjuren. Råttan, som sagt, refereras till som ett ”skadedjur”.89 I en harang av anonyma byröster blottas 

hållningen till råttan: 

 

- Om du håller före att allt skadligt ska få leva och frodas likväl som he som jer nyttigt då 

skull man int rensa bort ogräse å låta råttan leva bäst hon vill. 

- Du tycker kanske att råtta jer lika mycket i värde som katta?90 

                                                 

85 Lidman 1953, s. 9f. 

86 Hribal 2003, s. 438. 

87 Lidman 1953, s. 130. 

88 Ibid., s. 120. 

89 Ibid., s. 125. 

90 Ibid., s. 162. 
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Bymänniskorna behärskar inte råttan såsom de behärskar gårdsdjuren. Råttan gynnar inte byn på något 

sätt utan kan snarare utläsas som ett hot. I sitt sökande efter föda kan råttan ses motarbetar de mänskliga 

ändamålen, genom skadegörelse av till exempel ett potatisland. Råttan ses som fri att döda eftersom den 

bryter byfriden med sin skadegörelse. Detsamma gäller räven, som behandlas i följande del av analysen. 

Fast låt oss först ta en närmre titt på katten. Också katten kan ses bryta friden i Tjärdalen.  

 

Gränsöverskridande 

Petrushushållet har en katt som heter Millan. Beaktansvärt är först och främst att vissa djur ges namn, som 

i utdraget med kalvfödseln ovan där kon kallas Fia. Att namnge djur visar enligt Heberlein på en 

maktrelation mellan människa och djur för att det är ”ett sätt att hävda äganderätt”.91 

Millan sitter på gården med en stor svart åkerråtta i klorna när Petrus kommer ut från sina grisar i 

stallet. Millan ”ler” varpå Petrus hämtar en yxa från stallet och hugger huvudet av katten.92 

Birgitta Holm gör en intrikat psykoanalytisk tolkning utifrån scenen med Petrus, katten och råttan. 

Holm skriver om Elektra, som hos Sigmund Freud var ”en pendang till Oidipus […] flickans version av 

barnets förälskelse i föräldern av motsatt kön”. Hon visar hur katten och råttan genom förskjutningar 

representerar Petrus dotter, Greta, respektive hustru, Betty, och att ett Elektradrama fullbordas i 

Tjärdalen.93 Utifrån temana brott och skuld förankrar Holm Elektradramat i romanen i stort.. I Holms 

läsning är det katten som får skulden och följande straff på grund av sin överträdelse (i form av dotterns 

förälskelse i fadern). Även om det är en fängslande och väl underbyggd tolkning, så är det inte desto 

mindre ett exempel på den sorts metaforiska läsningar som raderar närvaron av de faktiska djuren i texten. 

Björck skriver att dessa ”litteraturvetenskapens antropocentriska osynliggöranden […] reducerar både 

litteraturens potential och vår etiska utblick” och antyder att den här hanteringen av djur i ”människornas 

tjänst i liv och språk” är alltför slentrianmässig.94 Genom att läsa på ytan tillåts katten istället beteckna sig 

själv, ett faktiskt djur, vilket viktar om tolkningsmöjligheterna. 

Kattens priviligierade position, dess förmåner och rättigheter, som omnämndes i samband med 

djurens arbete med åkrar och potatisland, har sina begränsningar. Historiken Adrian Franklin har skrivit 

”att det var nödvändigt för landsbygdens människor att bevaka gränsen mellan människa och djur när de 

                                                 

91 ”Antropocentrism”, Sveriges Radio 2015. 

92 Lidman 1953, s. 124ff. 

93 Holm 1998, s. 103ff. 

94 Björck 2013, s. 6. 
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levde tätt inpå varandra”.95 Sociologen Keith Tester har vidare varit inne på ett liknande spår och påpekar 

att det tyder på ett antropocentristiskt förhållningssätt, ”aggressive behaviour towards animals was an 

active way for humans to define themselves as the centre of the universe”.96 

För att förklara och rättfärdiga sin massakrering av katten resonerar Petrus som följer: 

 

Jag dräpte katten i hastigt mod och det var otäckt men en katt är en katt och människan är 

förordnad att härska över djuren alltsedan Adams tid och jag har slaktat hundratals med kalvar 

i mina dar och svin med för den delen, och gamla kattor och ungar.97 

 

Jag dräpte henne inte som då man slaktar ett djur, inte en gång var hon ett djur i mina ögon, det 

var ju just för hennes människoleendes skull som jag lyfte min hand.98 

 

Både för Petrus och hos Holm är katten – som i en antropocentrismens konsensus – bärare av skuld genom 

överträdelse. Enligt Petrus kränker katten distinktionen mellan människa och djur, och straffas sedermera 

brutalt. Petrus, förordnad att härska över djuren, kan här ses befästa gränsen mellan människa och djur 

och överskyla oregelbundenheter till föreställningen att människan står över djuren.  

Ett annat exempel på gränsöverskridande i Tjärdalen återfinns hos Jonas ”Räven”. På baksidan till 

pocketutgåvan av Tjärdalen från 2015 uppträder en räv. Den sitter på bakbenen med nosen i vädret i 

utkanten av en människobosättning som avtecknar sig i bakgrunden.99 Det är en rödräv. Den sitter ensam. 

Rävens blick är vänd bort från byn. Dess vita svans vilar i gräset. 

När det kommer till textens representation av räven blir det viktigt att skilja ”djur” från konceptet 

”djuriskhet”, som bekant inte betyder samma sak.100  

I själva läsningen av Tjärdalen framgår det att räven är en människa, Jonas. När Jonas för första 

gången refereras till som Räven, sker det i ett samtal mellan byborna Nils och Gustav. Jonas har utfört 

dagarbete hos Nils och varit behjälplig i byggandet och ombesörjandet av dennes tjärdal. När Jonas vid 

                                                 

95 Cserhalmi 2004, s. 22. Cserhalmi hänvisar till Adrian Franklin, Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-

Animal Relations in Modernity, Sage, London, 1999, s. 13.  

96 Ibid., s. 22. Cserhalmi citerar Keith Tester, Animals and Society: The Humanity of Animal Rights, Routledge, London, 

1991, s. 51. 

97 Lidman 1953, s. 130. 

98 Ibid., s. 126. 

99 Sara Lidman, Tjärdalen, [Ny utg.], Bonnier pocket, Stockholm, 2015, [baksidesillustration]. 

100 Lönngren 2015, s. 37. Lönngren refererar till Armstrong 2008, s.5. 
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ett tillfälle k(räv)er dagpenning av Nils, så förvägras han. Nils påstår att dagpenningen i fråga redan 

betalats ut. Tvisten leder till att Nils bryter med Jonas och senare ventilerar sina tankar inför Gustav: 

 

- Kan du tänk’ dej den Räven går och kräver mej på en dagspenning han ha fått allaredan! 

[säger Nils] 

- He jer likt han! Han jer verkligen ett syndastraff för hela byn. [säger Gustav] 

- Men det värsta är att jag inte vet om han var nalta full då jag betala han. Han kanske 

verkligen int tro han ha fått betalt. 

- He ska du inte inbilla dej. Han vet nog va han gör. Men han är en räv, he jer ingenting att 

pruta på.101 

 

Det framgår av texten alltså inte att Jonas är som en räv, utan han är en räv. Fast rävskapet rör inte det 

artspecifika hos en faktisk räv, det rör sig istället om en mänsklig ”djuriskhet” som byborna tillskriver 

Jonas, en form av metaforisk animalisering.       

Björck skriver:  

 

Språket dignar av djursymbolik, djurliknelser och metaforiska animaliseringar ägnade att 

karakterisera människor – bildspråkstyper som oftast på ett nedvärderande sätt reducerar 

textdjuret till indikator för en viss egenskap eller associerar det med en viss plats i en hierarki.102 

 

Att den metaforiska animaliseringen av människor ses som nedvärderande, är enligt Pedersen, kopplat till 

att ”djur redan från början har så låg status”, och hon tillägger att ”ingen vill liknas vid ett djur just för att 

de är så tillgängliga för exploatering”.103  

Manuela Rossini, forskare med fokus på det posthumana, har vidare skrivit: 

 

for centuries, the discrimination of some human individuals or groups of people, their 

humiliation, oppression, enslavement, torture and killing has been tightly bound up with 

concepts of ”the animal” (in the singular), specific animals, and animality.104 

 

                                                 

101 Lidman 1953, s. 14f. 

102 Amelie Björck 2013, s. 5. 

103 ”Antropocentrism”, Sveriges Radio 2015. 

104 Manuela Rossini, ”’I am not an animal! I am a human being! I…am…a man!’ Is Animal to Human as Female is to 

Male?”, Andersson Cederholm et al. 2014, s. 114.  
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Att Gustav antyder att Jonas inte är att lita på går igen i den syn på rävar som John Bernström redogör för 

i Bernströms bestiarium, en nordisk kulturhistoria över djur. Bernström skriver att rävar ”sedan äldsta tid 

framstått som inkarnationer av list och svekfull illvilja”.105  

Liksom råttan är som sagt också räven utan produktiv funktion för människorna. Bernström skriver 

vidare att ”[g]enom sin påpasslighet och talrika förekomst utgjorde räven ett ständigt hot mot allmogens 

smärre husdjur; det säger sig självt att de på alla sätt förföljdes. Envar kunde saklöst döda dem […].”106 

Räven som råttan kan alltså också sägas vara fri att döda. Det är något Agda ger uttryck för när hon ser 

Jonas Räven bli bortburen på bår. ”Jonas erbarmlig och obehövlig, ett dåligt verktyg som äntligen fått en 

spricka så att man kunde kasta det på skrothögen.”107 Till skillnad från gårdsdjuren ges Jonas inte ens 

något instrumentellt värde. Istället, som Gustav sågs säga ovan, ses han som ett ”syndastraff”. 

Eftersom Jonas ses som både är människa och räv särskiljer byborna honom från sig själva. En 

anonym byröst proklamerar: 

 

Det är bara det att en bondby så här behöver int sån där konstiga karlar. Då gör det detsamma 

om dem vara elak eller galant. Dem behövs int, dem bara ställer till oreda.  

Vanligt folk är det bästa i en vanlig liten by.108 

 

Jonas kvalificerar inte som ”vanligt folk”, vilket understryks av att Jonas boende benämns som en ”lya” 

och inte ett hus. Lyans inre är tillika ”skitigt och eländigt […] kullrigt av bara dynga och sängen i ett skick 

där inget liknande bolster, lakan eller täcke”.109 Jonas hem, utifrån bymänniskornas perspektiv, kan ses 

sakna de kulturella markeringar som kännetecknar en mänsklig boning vilket gör att Jonas i deras ögon 

inte lyckas passera som människa.  

Jonas degraderas på detta vis, genom metaforisk animalisering, som hade varit omöjlig om det inte 

vore för djurets låga status. David Livingstone Smith har beskrivit processen av dehumanisering som en 

successiv identifikation av en varelse som verkar mänsklig – ser ut som en människa, går på två ben, talar 

                                                 

105 John Bernström, Bernströms bestiarium: en djurens nordiska kulturhistoria, Atlantis, Stockholm, 2008, s. 371. 

106 Ibid., s. 369. 

107 Lidman 1953, s. 23. 

108 Ibid., s. 61. Kursivt i orig. 

109 Ibid., s. 33. 
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människospråk – men som ändå inte är människa. Att dehumanisering är föreställningen att vissa saker 

bara ger intryck av att vara mänskliga, men att under ytan, är de inte mänskliga överhuvudtaget.110 

Likt Millan blir påtvingad mänskliga egenskaper när hon ler som en människa, kan Jonas läsas vara 

påtvingad rävskapet, en ofrivillig gränsöverskridning som byn sätter till verket för att göra sig av med 

Jonas. Envar kan saklöst döda dem är statusen som Jonas ärver som räv. Denna status, läser jag, är vad 

som motiverar byns behandling, eller rättare sagt brist på behandling av Jonas. Som räv saknar Jonas rätt. 

Det kallas inte efter läkare om en räv är i nöd. I sin lya lämnas Jonas att dö.  

Det kommer inte som någon överraskning att Petrus, han som är så mån om att upprätthålla 

distinktionen mellan människa och djur, motsätter sig byns dehumanisering av Jonas. I en hätsk diskussion 

med några bybor häver Petrus ur sig sin bestörtning. Här följer några av fraser Petrus tar till för att kritisera 

byn och tillika försvara Jonas mänsklighet:  

 

- Jag menar bara att om än han int var så bra så var han ändå människa. Och jag viker icket 

en tum ifrån att på det där sättet borde ingen människa få dö i den by […].111 

 

- En by är ingen lagård å du ska inte blanda ihop folk å kreatur! Så fort det är frågan om en 

människa måste hon få vara till, hur skrabbig hon än är!112 

 

- Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd låta en odugling leve lame oss. Hörni va ja säj, 

bli vi så fattig då är vi bara kreatur allihop. Å då kan he göra desamma me allting.113 

 

Petrus kan ses förespråka de mänskliga rättigheterna, ”rätten till liv, frihet och personlig säkerhet […] 

förbud mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling”.114 Petrus kan samtidigt ses idogt 

förorda och försvara en antropocentristisk ordning. Djur har inga liknande rättigheter, vilket medför, som 

Lönngren skriver, att bli definierad som ”människa” eller ”djur” är en fråga om liv och död.115  

                                                 

110 Lönngren 2015, s 63. Lönngren refererar till David Livingstone Smith, Less Than Human: Why We Demean, Enslave, and 

Exterminate Others, St. Martin's, New York, 2012, s. 4f. 

111 Lidman 1953, s. 161. 

112 Ibid., s. 162. 

113 Ibid., s. 162. Kursiverat i orig.  

114 ”mänskliga rättigheter”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mänskliga-rättigheter/ 

(hämtad 2015-12-21). 

115 Lönngren 2015, s. 12.  
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Byn slår dövörat till för Petrus åsikter. Istället, som ett sätt för att rättfärdiga sitt agerande upptas 

Jonas öde, efter hans död – ontologiskt och teleologiskt – av byn på ett liknande sätt som sker med 

gårdsdjuren. I en lång ansats för att förstå och förklara den verkliga betydelsen av händelserna i Ecksträsk 

proklamerar predikanten Blom: 

 

Har jag inte hela förmiddagen sen jag fick höra denna mannens [Jonas] bedrövliga historia frågat 

Gud: hade det inte varit bättre om Jonas aldrig blivit född. När han ändå bara skulle sluta i 

helvetet. […] Och så kommer jag till Ecksträsk och här träffar jag svaret livslevande. Vår 

prövade broder och vän Nils. Och för mig som har ett slags sjätte sinne stod det som i eldskrift 

över vår broders huvud: han är frälsad. Låtom oss tacka och lova […] Där hade jag svaret, hela 

meningen stod klar för mig. Förtappad som Satan själv måste den ene bliva för att den andre 

skulle ruskas upp ur sin slummer.116 

 

I en koppling till modernismen skriver Holm att Lidman i Tjärdalen använder sig av en hypotext, ”en text 

eller myt som en annan text ’ympas’ på”, i det här fallet Nya testamentet och passionshistorien.117 Vidare 

läser Holm in en ”Jesu lidandeshistoria” hos Jonas. Att byn sviker och förnekar Jonas, att alla överger 

honom, men att han efter sin död ”ges en frälsarroll”.118 Eller som Bo Larsson formulerar det, Jonas görs 

till ”ett redskap för Nils’ frälsning”.119  

Nils ses alltså beroende av Jonas för bli frälst, medan Jonas ses som skapt för att frälsa Nils. Detta 

likställer Jonas teleologi med gårdsdjurens. Att det är människans användning av honom som definierar 

vad han är skapt för. Byborna förnekar Jonas rätt, så som de förnekar djuren detsamma.  

 

Motstånd 

 

Consider, friends, your strength and might; 

‘Tis conquest to assert your rights. 

 

Hribal skriver om 1700-talsbotanisten Peter Kalm, som erkände att det alltid finns några ostyriga och 

upproriska djur i flocken. Ingen inhägnad är stark nog att kvarhålla dem. Och när dessa uppstudsiga djur 

                                                 

116 Lidman 1953, s. 155. 

117 Holm 1998, s. 101. 

118 Ibid.  

119 Bo Larsson 1987, s. 194. 
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flyr, följs de av resten av tamdjuren.120 Hribal använder sig av det här exemplet i en redogörelse för djurs 

motståndshandlingar. Dessa rör inte bara flykt över gärdsgårdar utan kunde också vara uppsåtligt 

våldsamma eller även passiva:  

 

Horses ”bucked.” Cattle ”charged.” Cows ”kicked.” Pigs ”bit.” Chickens ”pecked”—all with 

the recognized intent that is recognized by the employers themselves, to harm or kill the 

employers. Or it could be nonviolent in form, such as refusing to work or, at least, work hard.121 

 

Det finns exempel i Tjärdalen där djuren kan ses utföra liknande protestaktioner, göra motstånd, vara 

oregerliga. Petrus sugga som – när hon ännu inte är övervakad – biter ihjäl första kultingen i nya kullen.122 

Agdas kor som när de inte är under uppsikt väljer att spankulera ut på och trampa ner åkern.123 Hästen 

som under liktransporten blir ”halvt sken” och inte stannar förrän vagnen fastnar i ett röse.124 Eller varför 

inte kalven som vägrar att överhuvudtaget födas och sätter sig på tvären i kossan Fia.  

Det utsägs i romanen vara ”låga tider”.125 ”Småbrukarna i Norrland”, skriver Holm, ”hörde på tjugo- 

och trettiotalet till de fattigaste i landet.”126 För människorna i Ecksträsk framstår djurens agens och 

motståndshandlingar som hinder för drömmen om förbättrade förhållanden. När Agda ser korna trampa 

runt på åkern får drömmen sig en törn: ”Harmen högg till i henne för vart klövtramp i den ömtåliga jorden 

som blänkte gröndunig i det lena vädret.”127 När Petrus-suggan bitet ihjäl första kultingen i nya kullen 

anklagar Betty Petrus för att försumma hushållet eftersom han inte haft suggan under uppsyn: ”Huru ska 

vi nånsin komma oss opp borti skitn om du int lär dej att först se om ditt eget hus!”128 När Petrus hjälpt 

Gustav-kon Fia att föda understryker Gustav sin tacksamhet genom att påvisa Fia betydelse för hushållet: 

”[D]et var bästa mjölkkon, a’Fia vet du, hon kan gå opp i sjöttan liter då hon jer som bäst å nästan fyra i 

fetthalt […].”129 

                                                 

120 Hribal 2003, s. 448. Hribal refererar till Peter Kalm, Travels into North America, övers. John Forster, Barre: The Imprint 

Society, 1972, s. 110. 

121 Ibid., s. 449. Kursivering i orig.  

122 Lidman 1953, s. 87. 

123 Ibid., s. 25.  

124 Ibid., s. 185. 

125 Ibid., s. 145.  

126 Holm 2002, s. 189. 

127 Lidman 1953, s 25. 

128 Ibid., s. 88. 

129 Ibid., s. 207.  
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Alla dessa motståndshandlingar visar på en agens hos djuren som ännu inte erkänts i 

Lidmanforskningen. De kan ses som en vägran att acceptera den rådande ordningen i Ecksträsk, att 

människan sätter sig själv i centrum och tillskriver andra varelser, dem som inte kvalificerar som 

människor, lägre status. Att djuren antingen exploateras och görs till medel för mänskliga ändamål och 

överlevnad, eller anses meningslösa, fritt fram att förinta.  

Ragnhild Sollund skriver att antropocentrismen förhindrar människan från att se andra arter för vad 

de verkligen är, vad deras förmågor är. Att människan är lika underlägsen djuren för att de inte förfogar 

över dessa förmågor, såsom människan anser djuren underlägsna för att inte förfoga över de förmågor 

som människan (felaktigt) tänker är typiskt mänskliga.130 Att sträva efter frihet och välbefinnande är inte 

något som är ensamt mänskligt. Enligt Michael W. Fox är frihet och välbefinnande mer än intellektuella 

koncept. De är en subjektiv aspekt av varande som inte är uteslutande mänskligt utan som inbegriper allt 

liv.131 Att bli politisk och resa sig ur torftiga och destruktiva förhållanden för att bygga en bättre framtid, 

är en förmåga som Björck tillräknar människan. Frågan vad djur kan bli utanför lagårdens och stallets 

gavlar, vad deras intressen kan vara om de lyckas glömma sin inlärda hjälplöshet, menar Björck, är en 

fråga som sällan ställs. Kan djurens motståndshandlingar tolkas som politiska, att de strävar efter frihet 

och välbefinnande? Frihet från människan?  

Armstrong anser att forskaren aldrig kan nå tillgång till, än mindre reproducera, vad djur menar på 

deras egna premisser. Forskaren kan bara representera djurs erfarenhet genom förmedling av kulturell 

kodning.132 Berger påstår att det är avsaknaden av ett gemensamt språk som skapar distansen, djurets 

”uteslutande från och av människan”.133  

Tydligt är i alla fall att människorna i Ecksträsk inte förstår vad djuren menar, att de inte heller 

försöker förstå. Djuren hörs inte, görs inte synliga som individer. Francoise Wemelsfelder skriver, ”animal 

suffering is invisible only when we avert our eyes”.134  

                                                 

130 Ragnhild Sollund, ”A Comment to Gary Francione: Animal Rights versus Animals as Property and Nature”, Andersson 

Cederholm et al. 2014, s. 75. 

131 Davis 2011, s. 49. Davis citerar Michael W. Fox, ”Animal Freedom and Well-Being: Want or Need?”, Applied Animal 

Ethology 11, 1983-1984, s. 208. 

132 Armstrong 2008, s. 2f. 

133 Berger 1982, s. 13. 

134 Pedersen 2014, s. 15. Pedersen citerar Francoise Wemelsfelder, ”Lives of Quiet Desperation”, Susan J. Armstrong & 

Richard George Botzler (red.), The Animal Ethics Reader, London: Routledge, 2003, s. 199f.  
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Med blicken väl fäst på djuren ses de göra motstånd. De vill något, vad det nu kan tänkas vara. 

Människorna vet inte, behöver kanske inte veta. Suggan ”ralar ut ett söndrigt skri”.135  

Är inte det talande nog?  

 

Slutdiskussion 

Analysen visar att djuren i Tjärdalen gestaltas som livegna. Djurens position i Ecksträsk är marginaliserad 

och det enda syfte som de ges är att tjäna människan. Det är en instrumentell djursyn. Vissa djur vägrar 

finns sig i denna ordning och gör motstånd. Den instrumentella djursynen kan ses gå i linje med den 

moderna industrialiseringen. Eller åtminstone något som gjorde övergången problemfri (för 

människan…). Föreställningar om ”djur” och ”djuriskhet”, framförallt i diskussionen gällande 

hanteringen av Jonas, kan dessutom ses som instrumentell i Tjärdalen som berättelse. Att Jonas lämnas 

att dö kallar Holm för det ”betydelsegivande skeendet i romanen” och detta är något som sker efter att 

Jonas ärvt rävskapets låga status.136 Som sagt, att bli definierad som ”människa” eller ”djur” är i det 

västerländska moderna samhället en fråga på liv och död.137 Detsamma kan sägas gälla också i Ecksträsk 

i Tjärdalen.  

Lönngren menar som sagt att människan inte helt kan undgå en antropocentrisk världssyn.138 Den 

här uppsatsen kan sedermera ses vara skriven av en människa för andra människor att läsa. Den här 

uppsatsen kan bara komma så nära djuren. Emellertid skriver Pedersen att den viktigaste uppgiften är att 

mångfaldiga bilden av empati och rättvisa, att mångfaldiga insatsen att i grunden förvandla människa/djur-

relationer mot ett samhälle fritt från förtryck, där människan lärt sig att hålla ett respektfullt avstånd.139 

Ansatsen att producera mer-än-antropocentriska betydelser kan tyckas ligga i Adams uppmaning, som 

inledde uppsatsen: att se människan som djur.140 

Björck skriver att ”[f]rån grottstadiet och fram igenom moderniteten har vissa mänskliga och icke-

mänskliga kroppar offrats-slitits ut-ätits upp, för att andra kroppar ska få njuta av civilisationens skjuts 

framåt”.141 Så länge arttillhörighet ges moralisk relevans är det svårt att se djurens position förändras.  

                                                 

135 Lidman 1953, s. 86. 

136 Holm 1998, s. 101.  

137 Lönngren 2015, s. 12. 

138 Ibid., s. 22.  

139 Pedersen 2014, s. 17. 

140 Tyler 2006, s. 123.  

141 Björck 2012, s. 10. 
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Vad skulle hända om exploateringen upphörde? Vad händer om bindslena, de faktiska och de 

symboliska, löstes? Om djuren tilläts strosa fritt i skog, på ängar och i mänskligt medvetande? Björck 

lyfter att ”[f]öreställningen att de domesticerade djuren är så intrasslade i oss att de inte skulle kunna 

existera förutan oss är vanligt förekommande”. Emellertid, ”[m]ed lite planering och lagom mycket 

reglering mellan arternas intressen”, menar Björck, ”skulle en ny och bättre ordning kunna inrättas.” 

Björck anser att ”[p]roblemet är istället människoartens ovilja att tänka nytt”.142  

Som avslutning på den uppsatsen ska det sålunda tänkas nytt (det måste ges ett försök):   

Plötsligt är bindslena ett minne blott. Lagårdsportarna uppställda. Agda-korna står och idisslar på 

åkern. De petruska grisarna bökar bakom kommoden. Hästar brådskar över myren, vinddraget sliter i 

manarna utan att få grepp. Uppe på åsen avtecknar sig siluetten av en räv. Människan ser allt det här och 

ser sitt släktskap med djuren. Hon lunkar ut och ställer sig bredvid kon tidigare känd som Fia. Ser att både 

hon och kon gör avtryck i den bräckliga jorden. Tänker att hon inte erfar mer vällust när hon är lycklig än 

grisen gör med trynet i möllan. Någon råtta syns inte till, men hon tänker sig att den finns där ändå, 

någonstans bland åkerfårorna, att den kan få finnas där om den vill. Människan tänker att hon förefaller 

stå förenad med djuren i motståndet mot den numera urmodiga materiella ordning, den isärhållande och 

hierarkiska ideologi, som kallas antropocentrism. Närmre än så hör kommer vi inte, tänker hon. 

Till sist vänder sig kon tidigare känd som Fia bort från människan och vankar iväg. Råmar över 

nejden och fler kor slår följe. Grisarna ränner in i närmsta skogsparti. Hästarna har redan hunnit ur 

blickfånget. De är på väg mot de otänkbara fälten. Det är början på en bindslefri berättelse ingen människa 

någonsin kommer att kunna läsa.  

Och människan, hon står kvar där vid klövavtrycken på åkern och begrundar århundradena av 

exploatering och blodsutgjutelse – verkligen rannsakar sig själv – och frågar sig hur hon kunnat göra så 

mot sin like?  

Hon går in i skogen, samlar in de strategiskt utplacerade rävsaxarna, kastar dem på skrothögen. 

  

                                                 

142 Björck 2015, s. 111. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker människa/djur-relationen i Sara Lidmans debutroman Tjärdalen (1953).  

Målet är att ta fasta på den samtida posthumanistisk teorins kritik av människans centrala position inom 

de humanistiska läroämnena och söka producera mer-än-antropocentriska resultat. Människa/djur-

relationen ses på som en maktrelation och antropocentrismen som en maktstruktur. Som teoretiskt 

ramverk för stöd till detta används, med fokus på dikotomier och hierarkier, skriverier av Yvonne 

Hirdman, Val Plumwood, Greta Gaard och Ann-Sofie Lönngren, som kopplar ihop djurstudiet med queer- 

och feministisk teori. Inom litteraturvetenskapen tenderar djur att läsas som metaforer och inte som 

faktiska djur. För att undgå detta anlitas en tolkningsmodell formulerad av Eve Kosofsky Sedgewick och 

en metod som Ann-Sofie Lönngren utformat där fokus fästs vid textens yta. Analysen är uppdelad i tre 

delar. Den första åskådliggör djurens position och livssituation i Tjärdalen. Andra delen ger exempel på 

gränsöverskridanden mellan kategorierna människa och djur. Tredje delen ser till exempel på när djuren 

gör motstånd mot den rådande ordningen. I slutdiskussionen återkopplas det till syfte och frågeställning 

och sedan efterföljs Amelie Björcks uppmaning att tänka nytt.  

Av analysen framgår det att djur har lägre status än människan och att människan har en 

instrumentell djursyn. Att människa/djur-relationen är en maktrelation som baseras på isärhållande av 

människa och djur, och föreställningen att människan är normen och hierarkiskt överlägsen djur. Vidare 

visas hur gränsöverskridanden mellan kategorierna människa och djur åskådliggörs som något 

bestraffningsbart och människa/djur-relationen visas vara central som funktion för berättelsen i Tjärdalen. 

Slutligen kan djuren ses göra motstånd mot den rådande ordningen.  
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