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Abstract 

This essay seeks to investigate identity formation and the role of the oriental other, the Calormene, in 

C.S. Lewis popular children’s books, The Chronicles of Narnia, as well as the threat levelled at Narnia

and what it constitutes.

The oriental other as a threatening corruption is a common image in European colonial 

discourse, therefore a brief summary on post-colonial theory and critique thereupon and a background 

on the occidental attitude towards the discursive Orient based mainly on Orientalism by Edward W. 

Said, as well as a short account of Emile Durkheims theory on social divisions of labour and identity 

formation in groups is provided in the first theoretical section, Images of the Other. 

In the second section the Narnian identity and what it is composed of is examined. Here I 

argue that the Narnian identity is connected to an ideal and primordial English identity. This is shown 

primarily through the linking of Narnian nature and food with the English countryside and its “plain 

food”. Consequently, food in the Narnian space possesses a great power. The food of the Other corrupts 

while the hearty Narnian or English food holds the power to redeem those corrupted. 

The third section is dedicated to the threat against Narnia. This is composed mainly of 

Calormenes and Witches, both of which are described to be ancient and whose evil, I argue, nonetheless 

is an eventual consequence of rational thinking and modernity. 

In the fourth section the Calormene, the Other in Narnia, is examined. The Calormene 

society is inextricably linked to slavery, which is portrayed as the utmost consequence of rationality, and 

characterized by its spiritual poverty. This section also discusses how the Narnian can be corrupted and 

turned “Other”. 

Keywords: Children’s literature, fantasy, C.S. Lewis, Narnia, Orientalism, Identity formation, post-

colonialism 

Nyckelord: Barnböcker, fantasy, C.S. Lewis, Narnia, Orientalism, identitetskonstruktion, post-

kolonialism  
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Inledning 

I samband med den engelske författaren C.S. Lewis, känd för främst Narnia-böckerna, hundraårsdag 

1998 skrev Philip Pullman följande i The Guardian:  

For an open-eyed reading of the books reveals some hair-raising stuff. One of the most vile 

moments in the whole of children's literature, to my mind, occurs at the end of The Last Battle, 

when Aslan reveals to the children that "The term is over: the holidays have begun" because 

"There was a real railway accident. Your father and mother and all of you are - as you used to call 

it in the Shadowlands - dead." To solve a narrative problem by killing one of your characters is 

something many authors have done at one time or another. To slaughter the lot of them, and then 

claim they're better off, is not honest storytelling: it's propaganda in the service of a life-hating 

ideology. But that's par for the course. Death is better than life; boys are better than girls; light-

coloured people are better than dark-coloured people; and so on. There is no shortage of such 

nauseating drivel in Narnia, if you can face it.1 

De som inte håller med Pullman i hans kritik har på olika sätt sökt försvara Narnia mot hans, om än 

hetsigt framförda, i sak mycket rimliga angrepp. Jag vill hoppas att få människor idag skulle kunna läsa 

rader som ”och vitögonen lyste hemskt i deras bruna ansikten” utan att åtminstone rycka till lite – det är 

en fruktansvärd rasistisk bild. 2 Trots det envetna försvaret från Narnias beundrare (till vilka jag själv 

räknar mig) så framstår C.S. Lewis barnböcker i många fall som hopplöst rasistiska, misogyna, 

våldsromantiserande och förlegade. Ändå fortsätter vi att läsa Narnia-böckerna. Till skillnad från 

Pullman vill jag inte påstå att det måste innebära ett problem i sig eller att vi borde sluta läsa Narnia. 

Däremot är det böcker som, liksom all annan litteratur, är värda att diskuteras – både utifrån det som är 

bra och det som är problematiskt.  

För mycket i Narnia är bra, till och med fantastiskt bra. Det är böcker man inte vill lägga 

ifrån sig, med ett starkt driv och flera hysteriskt roliga partier (tycker åtminstone både författaren av 

1 Utdrag ur The Dark Side of Narnia, Philip Pullman i The Guardian 1998, hämtad från James, Richard, 
http://www.crlamppost.org/darkside.htm, 2015 
2 C.S. Lewis, Den sista striden, övers. Birgitta Hammar, Bonnier Carlsen, Sverige, 1998, s. 29 
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denna uppsats och den femåring hon var när hon för första gången fick dem höglästa för sig). Just därför 

är det böcker som förtjänar att läsas om, diskuteras och kritiseras. Man kan älska Narnia utan att älska 

villkorslöst. Att å andra sidan avfärda Pullmans kritik, som vissa gjort, med att denna typ av 

orientalistiska rasism är ett litterärt grepp som skulle vara nödvändig för äventyrsgenren öppnar inte 

heller för diskussion.3 

Även om böckerna om Narnia är riktade till barn är de inte apolitiska. Som Ania Loomba 

skriver i boken Kolonialism/postkolonialism så är litteratur ”kodade uttryck för samhälleliga 

spänningar”.4 Detta gäller såklart även litteratur för barn, och i allra högsta grad Narnia. 

Jag kommer i denna uppsats att arbeta med Birgitta Holms svenska översättning av Narnia. 

Stundtals är det dock i denna text relevant att peka på skillnader mellan originaltexten och den svenska 

versionen. Varför jag trots det valt att främst fokusera på den svenska versionen är för att det här är en 

uppsats skriven i en svensk kontext, och många svenskar, vuxna eller barn, läser troligtvis Narnia-

böckerna på svenska. Att därför arbeta med den svenska översättningen blir relevant, eftersom rader 

som ovan nämnda om vitögon och bruna ansikten är de som främst läses i Sverige. Detta blir därför inte 

enbart en fråga om brittisk kolonialism och rasism utan även om svensk sådan. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att påvisa den rasistiska diskurs som präglar C.S. Lewis böcker och 

undersöka hur den konstrueras och vilken roll den spelar. För att göra detta kommer jag att undersöka 

hur landet Narnia och dess orientaliskt kodade grann- och fiendeland Calormen konstrueras som 

varandras motsatser. Jag kommer även att undersöka vari det övergripande hotet mot Narnia egentligen 

består, för vilket invaderande calormener blir ett symptom. Eftersom Calormen så tydligt avbildas som 

ett pseudo-orientaliskt land kommer jag att inledningsvis kort redogöra för hur bilden av Orienten 

konstruerats och konstrueras i Väst och hur sociala grupper skapas och definieras utifrån varandra. 

Bilder av den andre 

3 Som till exempel Judith Wolfe, ”C.S. Lewis on Power” i Robert MacSwain, & Michael Ward, (red.), The 
Cambridge companion to C.S. Lewis, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, s. 179. 
4 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, övers. Oskar Söderlind, 
Tankekraft, Stockholm, 2008, s. 78. 
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Begreppet postkolonialism 

I en diskussion kring europeiska litterära skildringar av möten med den andre är ett postkolonialt 

förhållningssätt och en postkolonial teoribildning viktig. Postkolonialism är dock ett inte helt 

oproblematiskt begrepp som har kritiserats och ifrågasatts av flera skäl.5 Jag kommer i denna uppsats 

inte att använda mig av begreppet i någon större utsträckning, men kommer dock här att inleda med en 

kort redogörelse för en del av det postkoloniala forskningsfältet och den kritik som riktats mot det 

postkoloniala begreppet. Detta eftersom det är mycket viktigt att vara medveten om just hur 

multidimensionellt och mångfacetterat det område som postkolonialismen omfattar är. 

Till att börja med så har det påpekats att postkolonialism som term behandlar en enorm 

geografisk yta och därmed en mängd olika kolonialismer. Ania Loomba skriver i 

Kolonialism/Postkolonialism att: 

På 1930-talet upptogs nära 85 procent av jordklotets landmassa av kolonier och ex-kolonier. /…/ 

Kolonialismens geografiska spännvidd och dess heterogena tillämpningar och effekter under 

fyrahundra år gör det mycket svårt att ’teoretisera’ eller generalisera ämnet.6 

När man talar om postkolonialism talar man alltså om erfarenheter som präglat större delen av jorden 

och sett mycket olika ut, om än med många gemensamma nämnare. Ett lands postkoloniala arv kan, 

trots att ambitionen från till exempel kolonisatörens sida liknat den hos andra kolonisatörer i andra 

länder, skilja sig helt från erfarenheterna i ett annat land. Det har inte funnits bara en koloniserad och 

inte heller bara en kolonisatör vilket gör det svårt att tala om en enad kolonial erfarenhet. Att tala 

generellt om till exempel ”det postkoloniala arvet” riskerar att klumpa ihop större delen av jordens 

befolkning, för att inte säga hela befolkningen. 

Kritik har också riktats mot prefixet post i postkolonialism, som i Imperial Leather av 

Anne McClintock: 

If postcolonial theory has sought to challenge the grand march of Western historicism and its 

entourage of binaries (self-other, metropolis-colony, center-periphery, etc.) the term 

postcolonialism nonetheless reorients the globe once more around a single, binary opposition: 

colonial-postcolonial. Moreover, theory is thereby shifted from the binary axis of power 

(colonizer-colonized – itself inadequately nuanced, as in the case of women) to the binary axis of 

5 Loomba 2008, s. 22. 
6 Loomba 2008, s. 11. 
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time, an axis even less productive of political nuance because it does not distinguish between the 

beneficiaries of colonialism (the ex-colonizers) and the casualties of colonialism (the ex-

colonized). The postcolonial scene occurs in an entranced suspension of history, as if historical 

events have preceded our time and are not now in the making.7  

I själva termen postkolonialism finns alltså en tendens dels till en enkel maktuppdelning som inte 

motsvarar den komplexa verkligheten och dels till en syn på kolonialismen som något som enkelt kan 

förpassas till historien. Kolonialismen hände och nu är vi ”post” den. Prefixet post tyder på en linjär 

tidslinje där ett skeende avlöser ett annat utan att de nödvändigtvis måste påverka varandra.8  Som 

McClintock påpekar är det rimligt att fråga sig om kolonialismen som sådan verkligen är över för utsatta 

grupper runtom i världen, som till exempel den amerikanska ursprungsbefolkningen eller palestinier i av 

Israel ockuperade områden.9  

I användningen av begreppet postkolonialism är det därför viktigt att vara medveten om 

dess begränsningar. Postkolonialismen spänner över ett enormt område och en mångfald av erfarenheter. 

Det finns därför inte bara en postkolonialism eller ett postkolonialt medvetande. Den är också tätt 

sammankopplad med kolonialismen, på ett sätt som inte bara är en logisk fortsättning på kolonialismen 

utan också samspelar med den. Att beskriva och diskutera en sådan otroligt komplex och 

mångfacetterad historia, som fortfarande lever och påverkar vår samtid, är alltså svårt. Den bild jag 

kommer att presentera här får därför ses som just en högst begränsad bild av historien och samtiden och 

inte som en allomfattande truism. Att kring den koloniala historien och den postkoloniala samtiden 

generalisera och arbeta fram en ”fast sanning” är inte relevant, eller kanske ens möjligt.  

Ytterligare en risk när man diskuterar kring postkolonialism och kolonialism är att fokuset 

hamnar på de koloniserande och deras erfarenheter och handlingar snarare än på de faktiska offren för 

kolonialismen.10 Genom att göra detta berövar man lätt den subalterna sin röst och rätt till den egna 

historieskrivningen. Även om man kan göra detta med ett gott syfte riskerar man att essentialisera bilden 

av ”den andre” just som annan och förstärka en eurocentrisk dominans (mycket kritik har riktats mot 

Edward Saids bok Orientalism på grund av bland annat detta).11 En del av det koloniala projektet har 

också gått ut på just detta, att tysta de koloniserade och ta sig rätten att beskriva dem och tala åt dem.12 

Att koloniserade inte själva hörs i postkoloniala diskurser gör också att de lätt passiviseras i historien, 

7 Anne McClintock, Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contest, Routledge, London, 
1995, s. 10. 
8 McClintock 1995, s. 10. 
9 Ibid., s. 12f. 
10 Loomba 2008, s. 10. 
11 Ibid., s. 57. 
12 Ibid., s. 11. 
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som några som inte hade någon historia före kolonialismen och inte heller lyckades uppbjuda något 

motstånd mot den, något som inte stämmer, vilket Said visar i boken Kultur och imperialism: 

Ändå ledde den vite mannens ankomst nästan överallt i den icke-europeiska världen till någon 

form av motstånd. /…/ Förutom väpnat motstånd på så skilda platser som artonhundratalets 

Algeriet, Irland och Indonesien förekom också avsevärt kulturellt motstånd nästan överallt liksom 

ett hävdande av en nationalistisk identitet, och på politikens område bildades sammanslutningar 

och partier vilkas gemensamma mål var självbestämmande och nationellt oberoende. Denna 

imperialistiska konfrontation innebar aldrig att en aktiv västerländsk inkräktare ställdes mot en 

likgiltig eller trög icke-västerländsk infödd: det förekom alltid någon form av aktivt motstånd och i 

det överväldigande flertalet fall segrade detta motstånd till slut.13 

Att tala om, eller för, postkoloniserade subjekt som några som inte själva kan uppbjuda något motstånd 

och därför måste få hjälp ”uppifrån” förstärker och bygger vidare på en kolonial diskurs som egentligen 

alltså inte har någon bäring i verkligheten. De koloniserade har slagit eller slår på ett eller annat sätt 

alltid tillbaka. 

Identitetskonstruktion och den andre 

Mycket kort sammanfattat går Emile Durkheims teori om sociala uppdelningar av arbete ut på följande: 

att dela upp människor i grupper leder till att de kommer att befinna sig antingen ”inne” i gruppen eller 

”ute”, utanför gruppen, vilket gör att de kommer att identifiera sig i förhållande till varandra och som 

olika varandra.14 Detta definierande av självet och den andre som varande varandras motsats är en aktiv 

och ständigt pågående process i identitetsbygget. Att ses som tillhörande en inne-grupp eller en ute-

grupp behöver dock inte ha något att göra med vilken plats man intar ”i verkligheten”. Att till exempel 

arbeta och bidra till ett samhälles ekonomi behöver inte betyda att man ses som ”inne” i samhällets 

diskursiva konstruktion.15  

För att en kollektiv identitet ska bildas och för att de inom kollektivet ska känna 

gemenskap med varandra behövs en främling att identifiera sig emot.16 Vem främlingen är spelar i det 

sammanhanget mindre roll, det viktiga blir att kunna tillskriva den egenskaper som skiljer sig från dem 

13 Edward W. Said, Kultur och imperialism, övers. Hans O. Sjöström Ordfront, Stockholm, 1995, s. 10. 
14 Redogörelsen för Durkheims teori är i detta fall hämtad från Iver B. Neumann, Uses of the other: "The East" in 
European identity formation, University of Minnesota Press, Minneapolis, Minn., 1999, s. 4. 
15 Willem Schinkel, The Moralization of citizenship, i Amsterdam Law Forum, Vol 1:1 2008, s. 15f. 
16 Neumann 1999, s. 11. 
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som man tillskriver självet. Genom att tala om hur främlingen ”är” kan man också klargöra hur självet 

eller den egna gruppen är, eller kanske snarare inte är. 

Detta sker som bekant i verkligheten men också i allra högsta grad i Narnia. Både Narnia 

och Calormen förhåller sig till varandra som varande varandras ute-grupper och definieras ofta i 

förhållande till varandra och som varandras antiteser. Jag kommer att gå djupare in på vilka specifika 

egenskaper som anses önskvärda och icke-önskvärda i kommande avsnitt, men redan här kan det vara på 

sin plats att påpeka att den bild som Lewis målar upp av narnier och den narniska identiteten på många 

sätt är en bild av den för honom ideala brittiska identiteten. Calormener blir därför en ganska 

urskillningslös ”andre” som tillskrivs egenskaper som Lewis själv tycks ha ansett förkastliga och o-

brittiska på olika sätt. På flera punkter är calormener en ute-grupp som liknar sin eventuella verkliga 

förlaga men de skiljer sig också på många sätt från de orientalistiska bilder jag kommer att presentera 

här nedan. 

Europa rymmer självfallet en oändlig mängd inne- och ute-grupper men det som förenat 

Europa har i många fall varit att se sig själv som en inne-grupp och resten av världen, i största allmänhet 

eller en specifik del av den, som främlingen och därmed ”ute”, utanför den europeiska gemenskapen. 

Vem som har varit annan i förhållande till den europeiska identiteten har varierat, och inget säger att inte 

flera motbilder existerat och existerar parallellt med varandra, men mycket ofta i den europeiska 

historien har den andre (bland annat) utgjorts av Turkiet, Mellanöstern eller islam i största allmänhet.17 

Som Said skriver i Orientalism: 

Det är inte bara det att Orienten ligger alldeles intill Europa; det är också där man finner Europas 

bästa, rikaste och äldsta kolonier, källan till dess civilisation och språk, dess medtävlare på det 

kulturella området och en av dess mest inpräntade och oftast återkommande bilder av Det 

Annorlunda. Därtill har Orienten bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att 

vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet.18  

Som ovan nämnt finns det inte bara en bild eller en historia. Kontakten mellan Mellanöstern och Europa 

inleddes långt innan kolonialismen och maktförhållandena dem emellan har varierat. Europa har alltså 

en lång historia av diskurskonstruktion kring hur Orienten ”är”, en historia som både förstärktes och 

omstöptes av kolonialismen.19 Dagens diskursiva representationer av den andre bär på minnet av 

tidigare representationer, äldre diskurser förblir därför en del av och en grund för samtidens europeiska 

17 Edward W. Said, Orientalism, övers. Hans O. Sjöström, Ordfront, Stockholm, 2000, s. 64. 
18 Ibid. 
19 Loomba 2008, s. 66. 
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identitetsbygge.20 Att beskriva en enhetlig och sammanhållen bild av vad som konstituerat den 

orientaliske andre är såklart svårt, för att inte säga omöjligt. Vad som däremot går att göra är att 

presentera en mängd olika bilder som tillsammans kan utgöra en mosaik som ger en omfattande, om än 

inte allomfattande, sammanhållen bild av hur den andre anses vara och ha varit. Ofrånkomligen blir den 

bilden att européer i allmänhet var goda, ädla, logiska och rättrådiga medan orientalen å andra sidan var 

(bland annat) barbarisk, liderlig, slug och lömsk.21  

En viktig faktor i förhållandet occidenten-orienten har varit religionen. Islam har ofta setts 

som ett av de större yttre hoten mot och motsatsen till kristendomen.22 Eftersom islam sågs som 

kristendomens motsats och Jesus är grunden för kristendomen sågs Muhammed som en falsk Jesus och 

islam kallades (framförallt) under medeltiden och renässansen för muhammedanismen.23 Som Said 

skriver så blev därför Muhammed (och islam) synonymt med allt ont och blev ”sinnebilden för 

liderlighet, omåttlighet, sodomi och en hel uppsättning av diverse synder som alla var en naturlig följd 

av hans bedrägeri mot doktrinerna”.24 

 Som Loomba skriver så sattes också likhetstecken mellan mörkhyade människor och 

muslimer genom förskjutningen i användandet av ordet morer som till en början avsåg arabiska 

muslimer oberoende av hudfärg och senare kom att i allt högre grad associeras till mörkhyade.25 Därmed 

gjordes distinktionen mellan kristendomen och islam ännu klarare då den också kunde kopplas till 

rasfaktorer.26 Den rasligt kodade religionen har dock gått att sätta ur spel genom konvertering. Den 

andre kunde inkluderas i den inne-grupp som Europa utgör genom att konvertera till kristendomen. 

Eftersom framförallt binariteten kristendom – islam var så stark, och så starkt kopplad till godhet – 

ondska och Occidenten – Orienten med allt vad det innebär, så går det att se på valet av kristendomen 

som synonymt med val av godhet, ljus och upplysning framför ålderdomlighet, grymhet och mörker. 

När icke-vita konverterade till kristendomen innebar det ju så att säga att de blev goda och därmed 

(åtminstone nästan) vita vilket för kristna européer var eftersträvansvärt. Det betydde å andra sidan 

också att utvecklingen kunde gå åt andra hållet, att vita européer genom att konvertera kunde avsäga sig 

sin vithet och därmed bli onda.27 

Genom orientalismen som vetenskaplig disciplin blev det möjligt att, med den pondus som 

kommer med institutionaliserad akademi och högre utbildning, inringa och bestämma den orientala 

20 Neumann, s. 62. 
21 Said 2000, s. 111. 
22 Loomba 2008, s. 113. 
23 Said 2000, s. 138. 
24 Ibid., s. 141. 
25 Loomba 2008, s. 113. 
26 Ibid. 
27 Loomba 2008, s. 119. 
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identiteten och fastlägga hur den ”är”. Denna orientalism byggde på en samling idéer som visserligen 

var föränderliga men dock syftade till att bestämma västerlänningens överlägsenhet.28 Därmed har den 

fungerat som en typ av projektion för väst, som dels kastar tillbaka dess egen uppförstorade och 

tillsnyggade skugga men också kontrollerar och behärskar Orienten. 

För Orienten behövde enligt Europa behärskas. Samtidigt som Orienten förknippades med 

en ofattbar ålderdomlighet utgjorde den också ett stort hot.29  Om man inte såg till att kontrollera och 

desorganisera Orienten skulle den ”med sin styrka – i militär, materiell och andlig mening – förr eller 

senare övermanna Europa”.30  

Den narniska identiteten 

Kort om ordningen 

I vilken ordning Narnia-böckerna bör läsas är ett något omtvistat ämne. Många argumenterar för att 

Lewis själv ansåg att de skulle läsas i kronologisk ordning (alltså 1. Min morbror trollkarlen, 2. Häxan 

och lejonet, 3. Hästen och hans pojke, 4. Caspian, prins av Narnia, 5. Kung Caspian och skeppet 

Gryningen, 6. Silvertronen & 7. Den sista striden) eftersom han föreslagit det i ett brev till en ung 

beundrare. Andra anser att det förtar en del av magin hos Aslan och Narnia om man börjar med Min 

morbror trollkarlen. Det är kort sagt en lång och bitvis ganska infekterad debatt som är värd att nämna 

men som jag inte här kommer att gå in på vidare. I denna uppsats kommer jag hur som helst att utgå 

ifrån ordningen som böckerna publicerades i, och inte den kronologiska ordningen, andra eventuella 

läserekommendationer eller spekulationer kring i vilken ordning Lewis egentligen skrev serien. Häxan 

och Lejonet (1950) kommer alltså enligt denna ordning först, följd av Caspian, prins av Narnia (1951), 

Kung Caspian och skeppet Gryningen (1952), Silvertronen (1953), Hästen och hans pojke (1954), Min 

morbror trollkarlen (1955) och Den sista striden (1956). 

Religion i Narnia 

28 Said 2000, s. 115. 
29 Ibid., s. 174. 
30 Said 2000, s. 381. 
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Den narniska världen får sägas vara uppdelad i tre geografiska och moraliska zoner. Långt norrut, där 

Narnias gräns går, bor häxor, onda jättar och varulvar. En fingervisning om deras ursprung ges i Min 

morbror trollkarlen, då den onda Vita Häxan (som härstammar från Lilith, Adams första hustru, och är 

djinn på mödernet) flyr norrut, bort från Aslan, i Narnias gryning. 31 Troligtvis har hon sedan där själv 

skapat de onda varelser som senare förekommer, kanske för att ha några undersåtar att regera över. I 

mitten ligger Narnia och Arkenland, som mest fungerar som en förlängning av Narnia. Arkenland bebos 

mestadels av människor, härstammande från Narnias första kung och drottning, men i Narnia bor mest 

talande djur, fauner, dvärgar, dryader, najader och andra typer av sagovarelser, ättlingar till de som 

skapades av Aslan i Narnias begynnelse i Min morbror trollkarlen. Söderut, skilt från Narnia och 

Arkenland av en stor öken, finns Calormen. Calormenerna är alla människor, och orientaliskt kodade 

sådana. Var de kommer ifrån klargörs aldrig i Narnia-serien, det är möjligt att de, liksom telmarinerna 

som ockuperar Narnia i Caspian, prins av Narnia, vandrade in genom en portal från en annan värld och 

helt enkelt stannade kvar. 

I Narnia och Arkenland tror de allra flesta på Aslan, det stora lejonet, som enligt C.S. 

Lewis är den skepnad som Jesus antar i Narnias värld. Lewis menade själv att Narnia inte skrevs som en 

allegori över kristendomen, utan snarare en föreställning om hur det hade kunnat vara; ”Let us suppose 

that there were a land like Narnia and that the son of god, as he became a man in our world, became a 

lion there, and then imagine what would have happened”32. Aslan själv säger att han existerar i ”vår 

värld”, men ”där har jag ett annat namn”33. Kristendomen, om än under annat namn, är alltså den 

dominerande religionen i Narnia. 

I Calormen däremot tror man på fyra gudar, men framförallt på huvudguden Tash. Vem 

han är och var han kommer ifrån är, liksom calormenernas ursprung, oklart. Som Lawrence Watt-Evans 

skriver i sitt bidrag till antologin Revisiting Narnia: Fantasy, Myth and Religion in C.S. Lewis 

Chronicles så råder inga tvivel om huruvida Tash faktiskt existerar. Det klargörs i den avslutande boken 

Den sista striden då han visar sig, i form av en ohygglig, enorm människa med huvud som en gam och 

fyra armar med fågelklor istället för fingrar.34 Som Farah Ismail skriver i sin uppsats The Shifting Perils 

of the Strange and the Familiar: Representations of the Orient in Children’s Fantasy Literature så har 

31 C.S. Lewis, Häxan och lejonet, övers. Birgitta Hammar, Bonnier Carlsen, Sverige, 1998, s. 70. 
32 Lewis här citerad av Russel W. Dalton, ”Aslan is on the move: Images of Providence in The Chronicles of 
Narnia” i Shanna Caughey (red.), Revisiting Narnia: fantasy, myth, and religion in C.S. Lewis' chronicles, 
Benbella, Dallas, TX., 2005, s. 131. 
33 C.S. Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, övers. Birgitta Hammar, Bonnier Carlsen, Sverige, 1998, s. 
194. 
34 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 74f. 
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Lewis troligtvis hämtat inspiration till Tash skepnad från hinduismen.35 

Aslan berättar också i Den sista striden att han och Tash är varandras motsatser, vilket ger 

intryck av att Tash är Narnias motsvarighet till djävulen. Det förklarar dock inte, som Watt-Evans 

skriver, varifrån han faktiskt kommer. Tash är helt klart en gudom av något slag, men i styrka tycks han 

inte kunna mäta sig med Aslan.36 Aslan är ansvarig för både skapandet och förstörelsen av Narnia, och 

när Aslan beordrar Tash att försvinna så måste Tash lyda. De två tycks därför vara varandras moraliska 

motsatser – och inte varandras jämlikar.37 Watt-Evans teori är att calormenerna själva, genom sin 

ondska och själviskhet, skapat Tash, den gud de förtjänar.38 

Mat och natur 

En viktig del av Narnia-serien är att definiera hur Narnia är och inte är, och vilka egenskaper och vilka 

beteenden som är önskvärda i Narnia. Den narniska identiteten idealiseras genomgående i serien, och 

kopplas också tätt samman med en ideal brittisk identitet som, vilket jag kommer att ta upp nedan, löper 

risk att försvinna och därför behöver Narnias hjälp att återerövras.  

Att vara narnier innebär framförallt att ha en stark andlig och spirituell kapacitet, vilket 

helt undantagslöst i böckerna innebär att redan ha eller vara kapabel till en fast tro på Aslan. Med detta 

kommer egenskaper som artighet, mod, rättrådighet och ärlighet. Dessa egenskaper definieras ofta i 

förhållande till en ”annan”, som inte står i förbund med Aslan och därför inte innehar dessa egenskaper. 

Alla rollfigurer måste inte nödvändigtvis tro på Aslan från början för att vara goda, men i mötet med 

Aslan drabbas alla som är goda undantagslöst av hans närvaro på ett sätt som gör att de ändrar sig och 

sedan älskar honom och vill följa honom för alltid. Ett exempel på detta är dvärgen Trumpkin i Caspian, 

prins av Narnia som visserligen är snäll men avfärdar talet om Aslan som gamla amsagor. Efter att 

Aslan visat sig för honom och kastat upp honom i luften ett par gånger börjar Trumpkin inte bara tro på 

Aslan utan blir också hans trogna följare livet ut. 39 Hans beteende kontrasteras med dvärgen Nikabrik 

som inte är särskilt snäll och tror mer på Den vita häxan, antagonisten i Häxan och lejonet, än på Aslan. 

Narnia blir alltså genomgående i serien emblematiskt för en ideal brittisk identitet och 

synonymt med England som det borde vara, något som tydliggörs främst i mötet med ”den andra”. Detta 

35  Farah Ismail, ’The Shifting Perils of the Strange and the Familiar’: representations of the Orient in Children’s 
Fantasy Literature, University of Pretoria, Pretoria, 2010, s. 138. 
36 Lawrence Watt-Evans, ”On the Origins of Evil” i Caughey (red.), 2005 s. 29. 
37 Ibid. 
38 Ibid., s. 31. 
39 C.S. Lewis, Caspian, prins av Narnia, övers. Birgitta Hammar, Bonnier Carlsen, Sverige, 1998, s. 124f. 
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sker ofta i förbigående, som till exempel då den calormenska flickan Aravis av berättaren beskrivs niga 

”på calormenskt vis (som inte alls är likt vårt)”40. Ingen annanstans i Narnia-böckerna kommenteras hur 

människor niger eller bockar varför man får utgå ifrån att de gör det på brittiskt vis. Ofta framhålls 

också narniskheten och hur den skiljer sig från annanheten med fokus på två aspekter; Narnia ser ut som 

en brittisk, oförstörd landsbygd och man äter i Narnia brittisk mat. Båda dessa företeelser blir i Narnia-

böckerna synonyma med godhet. 

I sin essä ”Turkish Delights and Sardines with Tea”: Food as a Framework for Exploring 

Nationalism, Gender and Religion in The Lion, the Witch and the Wardrobe konstaterar Rachel Towns 

att rollfigurerna i Narnia ofta konstrueras genom vilken typ av mat de äter.41 Goda rollfigurer äter alltid 

brittisk mat, eller, i de fall de tidigare inte ätit brittisk mat, tycker att brittisk mat är godare än annan 

sorts mat. Ett exempel på detta är Shasta, som jag kommer att gå in på betydligt utförligare nedan, som 

tidigt konstrueras som god men uppvuxen i Calormen och som därför aldrig har smakat narnisk (vilket 

är detsamma som brittisk) mat. När han första gången smakar rostat bröd och smör beskrivs det därför 

såhär:  

Allt var nytt för Shasta, för maten i Calormen är helt annorlunda. Det smakade honom förträffligt. 

Han anade inte vad de gulbruna bitarna var, för han hade aldrig sett rostat bröd förut. Och han 

anade inte vad det där mjukt gula som de bredde på bitarna var, för i Calormen får man nästan 

alltid olja istället för smör.42  

Att Shasta tycks föredra narnisk mat framför Calormensk blir ett symptom på att det är i Narnia han hör 

hemma. I samma anda blir också Calormen och calormensk mat kodad som sämre – Shasta tycker 

visserligen om den, men berättaren förklarar att det är för att han är uppvuxen i Calormen och van vid 

den typen av mat, ”jag vet inte om den skulle ha smakat dig” som berättaren inskjuter till läsaren då 

Shasta intar en calormensk måltid. 43 Vilken typ av mat man gillar tycks därför handla mindre om smak 

och mer om narniskhet. 

Som framgår ovan är maten kopplad till nationella identiteter, och som Towns skriver så är 

dessa identiteter konstruerade utanför Narnias värld och sedan applicerade på den.44 Innan Calormen ens 

har etablerats som pseudo-orientaliskt område kopplas mat som kodats som ”främmande” ihop med 

40 C.S. Lewis, Hästen och hans pojke, övers. Birgitta Hammar, Bonnier Carlsen, Sverige, 1998, s. 157. 
41 Rachel Towns, ”Turkish Delights and Sardines with Tea: Food as a Framework for Exploring Nationalism, 
Gender and Religion in The Lion, the Witch and the Wardrobe” i Michelle Ann Abate, & Lance Weldy, (red.), C. 
S. Lewis: The chronicles of Narnia, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2012, s. 15.
42 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 135.
43 Ibid., s. 62.
44 Towns 2012, s. 16.
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ondska. Då det brittiska barnet Edmund, som tidigare varit otrevlig och genom sin dåliga skola slagit in 

på en väg av andligt och moraliskt förfall och som senare blir förrädare, kommer till Narnia och träffar 

den onda Vita häxan svarar han på frågan vad han helst vill ha att äta turkisk konfekt (i den svenska 

översättningen är det dock kola, troligtvis för att översättaren tänkte sig att turkisk konfekt var så 

främmande och ”annat” att svenska barn inte visste vad det var – något som förändrar bilden avsevärt). 

Den turkiska konfekten är magisk och Edmund blir förhäxad av den, vilket inte bara leder till att han 

förråder sina syskon utan också till att han blir oförmögen att uppskatta brittisk mat – ”ingenting 

fördärvar smaken på god husmanskosten så som minnet av dålig trollmat.”.45 Som Towns skriver är den 

brittiska maten – liksom de som äter den – enkel, ärlig och god, och att Edmund inte förmår uppskatta 

den är ett klart tecken på hans moraliska förfall.46 Hon påpekar också att ondskefulla impulser kan 

kväsas och kontrolleras av brittisk mat, som på detta sätt blir en slags sista bastion mot ondskan.47 Så är 

fallet med den faun som bjuder in Edmunds lillasyster Lucy på te med baktanken att överlämna henne 

till den Vita häxan, något han inte förmår göra efter att ha delat en sund brittisk måltid med henne. 

Ungefär detsamma gäller för den narniska naturen. Den länkas tidigt ihop med den 

engelska landsbygden och inger en känsla av hänförelse.48 Ofta är det också just den narniska naturen 

som står under hot utifrån, som den Vita häxans eviga vinter utan jul i Häxan och lejonet, telmarinerna i 

Caspian, prins av Narnia som bygger en bro över Berunas vadställe eller träden som huggs ned av de 

invaderande calormenerna i Den sista striden. På samma sätt hotas det som kan tolkas som Narnias 

motsvarighet i England, landsbygden och med den en traditionell brittisk livsstil som hos Lewis är tätt 

sammankopplad med andlighet (jag kommer att gå in djupare på detta hot i en senare del av min analys). 

Det finns många exempel på att den brittiska landsbygden länkas samman med Narnia. Ett 

är Narnias första kung, Frank, som först introduceras i Min morbror trollkarlen som droskkusk. Han är 

redan från början mycket trevlig och artig, om än på ett något oborstat vis, men när han kommer till 

Narnia blir ”hans röst långsammare och fylligare, mer lik den lantliga röst han måste ha haft som pojke 

och mindre lik en londonbos skarpa, kvicka röst”49. I ett samtal med hästen Brunte, sedermera Fjäder, 

som brukade dra Franks droska och som sedan han kommit till Narnia blivit en talande, och så 

småningom flygande, häst, säger Frank att: 

En hård värld var det. Jag sa alltid att de där stengatorna, det var ingenting för en häst. Men sånt är 

London, ja minsann! Jag gillade det inte mer än du. Du var en lanthäst och jag var en lantbo. 

45 Lewis, Häxan och lejonet, 1998, s. 76. 
46 Towns 2012, s. 18. 
47 Towns 2012, s. 17. 
48 Ismail 2010, s. 35. 
49 C.S. Lewis, Min morbror trollkarlen, övers. Birgitta Hammar, Bonnier Carlsen, Sverige, 1998, s. 122. 
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Sjunga i kören, det brukade jag göra hemma på landet. Men jag kunde inte tjäna till brödfödan 

där.50 

Att komma till Narnia blir därför både för Frank och Brunte/Fjäder att återbördas till sin sanna natur och 

till en djupare andlighet. Frank har tidigare sjungit en psalm och det är rimligt att anta att den kör på 

landet han refererar till var en kyrkokör och att livet på landet därför präglades av en närmare relation 

till kristendomen. 51  När Frank kommer till Narnia börjar han inte bara sjunga igen, han återfinner också 

Aslan och därmed religionen som han tycks ha förlorat tillsammans med sitt hem på landsbygden. 

Hotet mot Narnia – calormener, häxor och modernitet 

På många sätt tycks calormenerna bygga på den standardiserade bild av orientalen som jag med hjälp av 

bland andra Said beskrivit i föregående avsnitt. Det finns dock en mycket viktig skillnad mellan den 

diskursiva stereotypa orientalen och Lewis calormener. Där orientaler som sagt ofta beskrivs som 

uråldriga med en utveckling som stagnerade någonstans under tidig medeltid så står Calormen, trots sin 

allmänna Tusen och en natt-karaktär, för modernitet och utveckling. I Lewis spegelvärld har öst och väst 

(eller norr-söder i Narnias fall) därför på sätt och vis bytt plats.  

En av de viktigaste identitetsmarkörerna i det calormenska samhället och den calormenska 

identiteten är som vi sett ovan hur tätt sammankopplade med slaveri och ofrihet dessa är (och Narnia i 

sin tur därmed per definition Calormens motsats). Slaveri och ofrihet i Narnia-serien kopplas dock inte 

ihop med ålderdomlighet utan också modernitet. Slaveri blir därför en konsekvens av modernitet som 

vridits ett varv längre – och institutionaliserat slaveri förekommer i Narnias värld bara i Calormen eller 

på platser som korrumperats av Calormen, varför Calormen blir en symbol för moderniteten som hotar 

Narnia, och om Narnia tolkas som Englands ideala motsvarighet, också England.52 På samma gång som 

calormenerna beskrivs som uråldriga tycks de dock ha passerat det ursprungliga stadie av andlig renhet 

och godhet och skapar därmed också en bild av modernitetens skadliga verkan. Slaveri och ofrihet som 

idéer blir därför en uråldrig ondska som genom utveckling riskerar att återuppstå. 

Första gången slaveri och modernitet länkas samman är genom den engelska pojken 

Eustace. Kung Caspian och skeppet Gryningen inleds med meningen ”Det var en gång en pojke som 

50 Ibid., s. 108. 
51 Ibid., s. 87. 
52 Ismail 2010, s. 54. 
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hette Eustace Clarence Scrubb, och det var nästan rätt åt honom.”.53 Eustace etableras alltså omedelbart 

som en rollfigur läsaren ska ogilla eftersom han förtjänar ett ”fult” namn. Efter denna introduktion följer 

en lång uppräkning av Eustace alla brister; han har inga vänner, han kallar sina föräldrar vid förnamn 

och dessa i sin tur beskrivs som ”mycket moderna och avancerade. De var vegetarianer, icke-rökare och 

använde en särskild sorts underkläder.”.54 Eustace har inga vänner, tycker om djur ”om de var döda och 

uppträdda på en nål på en karta”, och gillar bara böcker som är lärorika.55 Senare visar det sig också att 

han är republikan och pacifist och att hans mamma är feminist. På grund av all denna modernitet, vilket 

berättaren noga påpekar, är Eustace mycket otrevlig. 

Genom Eustace så länkas, som Ismail skriver, Calormen ihop med modernitet.56 Liksom 

slavhandlarna har Eustace svårt att se Ripipip som en jämlike och kallar honom ”den där saken”.57 När 

Eustace hittar en skatt tänker han att han skulle kunna resa till Calormen för ”Calormen verkar minst 

larvigt av alla de länder jag hittills hört talas om.”.58 Det enda Eustace och läsaren fått reda på om 

Calormen vid det här laget är att slaveri är utbrett.  

Tidigare har som sagt Edmund genom att äta turkisk konfekt (eller kola i den svenska 

översättningen) låtit sig korrumperas av Vita häxan, något som blivit möjligt genom att han gått i en 

fruktansvärd modern skola och därmed berövats en del av sin andliga kapacitet.59 När Edmund, som 

blivit förtrollad av godiset, är på väg till Vita häxan för att förråda sina syskon med löfte om att sedan 

krönas till kung lyder hans tankar därför som följande:  

– Det första jag ska göra när jag blir kung av Narnia, är att anlägga ordentliga vägar. Och då

började han förstås fundera på hur det skulle vara att vara kung och på allt han skulle göra när

han blev kung, och det piggade upp honom. Han hade just tänkt ut hur hans slott skulle se ut

och hur många bilar han skulle ha och bestämt att han skulle ha en egen bio och var

huvudjärnvägarna skulle gå och vilka lagar han skulle stifta mot bävrar och dammar.60

Edmund blir alltså inte bara fientligt inställd till Aslan och sina syskon utan också till Narnia självt. 

Narnias naturliga tillstånd är själva anti-tesen till modernitet, något slags fantasy-medeltid, där man kan 

dricka te ur fint porslin och äta brittisk mat som rimligtvis inte åts till vardags på medeltiden, men där 

53 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, 1998, s. 7. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ismail 2010, s. 55f. 
57 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, 1998, s. 32. 
58 Ibid., s. 75. 
59 Lewis, Häxan och lejonet, 1998, s. 144. 
60 Ibid., s. 78. 
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absolut inga maskiner får existera.61 Att till Narnia vilja föra in järnvägar, bilar och lagar mot bävrar och 

dammar är därför ett tecken på ondska eftersom det skulle vara att våldföra sig på själva den narniska 

essensen. Som jag tagit upp ovan är Narnia på många sätt en idealiserad bild av den engelska 

landsbygden – vilken i sin tur blir en symbol för den ideala engelska identiteten –, vars ursprunglighet 

gradvis försvunnit genom järnvägar, bilar och städer och som därför hotas att helt omintetgöras av 

moderniteten.62  

I Min morbror trollkarlen är hotet mot Narnia och hotet mot England mycket påtagligt ett 

och det samma. Drottningen Jadis – som senare blir Den vita häxan som figurerar i Häxan och lejonet – 

lyckas, efter att ha förstört sin egen värld med hjälp av trolldom, ta sig till England som hon planerar att 

göra till sitt nya rike. De två barn-protagonisterna lyckas dock lura bort henne till en annan värld, en 

som ännu inte finns. Väl där får de bevittna Narnias födelse och träffa Aslan. Liksom Shastas fosterfar 

Arshish beskrivs häxan som praktisk, och värderar precis som calormenerna bara människor utifrån 

deras användbarhet; ”Jag förmodar att de flesta häxor är sådana. De intresserar sig inte för saker eller 

människor, om de inte kan ha nytta av dem; de är fruktansvärt praktiska.”.63 Trots att Jadis alltså 

kommer från en uråldrig och död värld är hon modern i den betydelse Lewis lägger i ordet, vilket 

ytterligare stärker tesen om slaveri och ofrihet som något uråldrigt ont som återigen kommer tillbaka i 

samband med utvecklingen – som så att säga går åt fel håll.  

Jadis för också mycket handgripligt in moderniteten i Narnia. När polisen försöker 

arrestera henne i London bryter hon (med sin omänskliga styrka) av en lyktstolpe att slå dem med. Den 

lyckas hon sedan få med sig till Narnia och kastar på Aslan (som dock inte låter bekomma sig särskilt 

mycket av det). Där lyktstolpen faller växer en ny lyktstolpe upp som ett träd och står sedan kvar där i 

tusentals år. Häxan själv drar norrut, vilket leder till ovan nämnda uppdelning där Narnia är placerat 

mellan två hotfulla geografiska identiteter – den som ligger alltför långt norrut och den som är söderut, 

båda två olika sidor av samma ondska. Narnia-böckerna är ganska jämnt och konsekvent uppdelade i hot 

från dessa två typer av ondska som motiv, med häxor som alla härstammar från Lilith i tre av böckerna 

och calormener i Hästen och hans pojke, Den sista striden och delvis i Kung Caspian och skeppet 

Gryningen. 64 

I det England som Lewis beskriver hotar denna ondska dock inifrån och kommer inte från 

krafter bortom landets gränser (med undantag för då Jadis är på besök) – även om det pseudo-

orientaliska hotet från Calormen mot Narnia pekar på att också England skulle kunna hotas utifrån. 

61 Ismail 2010, s. 38. 
62 Ibid., s. 45. 
63 Lewis, Min morbror trollkarlen, 1998, s. 67. 
64 Häxorna förekommer i Min morbror trollkarlen, Häxan och lejonet och Silvertronen. 
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Särskilt farlig i England är dock modern utbildning. I Silvertronen möter vi återigen Eustace som efter 

sin vistelse i Narnia blivit snäll och därför inte längre passar in på den moderna experimentskola han går 

i, och också Jill Pole som senare följer med honom tillbaka till Narnia. Deras skola introduceras först på 

detta vis: 

[Jill & Eustace] gick i en internatskola för flickor och pojkar där ledningen hade den befängda idén 

att eleverna skulle få göra precis vad de ville. Och vad tio eller femton av de största flickorna och 

pojkarna ville var olyckligtvis att spela översittare mot sina mindre kamrater. De hittade på alla 

möjliga saker, förfärliga saker som i en vanlig skola skulle ha upptäckts och stoppats innan en halv 

termin hade gått, men i den här skolan fick de hållas. Och blev de någon gång upptäckta, så blev de 

varken relegerade eller straffade. Rektorn sade att de var intressanta psykologiska fall och skickade 

efter dem och talade med dem i flera timmar. Och kunde de bara lägga sina ord väl, så blev de 

snarare gunstlingar hos rektorn än tvärtom.65 

Några sidor senare får läsaren i en förbigående parentes veta att ”på Experimentskolan var man inte så 

mycket för biblar”.66 Det är alltså en skola som belönar moraliskt och andligt förfall och straffar dem 

som har en inneboende känsla för godhet och rättrådighet genom att se genom fingrarna på hur de 

plågas av de förra. När Jill och Eustace får frågan om de är ”son av Adam och dotter av Eva”, det 

standardmässiga sättet att benämna människor på i Narnia, så kan Eustace och Jill inte svara eftersom 

”barn som går i Experimentskolan har aldrig hört talas om Adam och Eva”.67 Experimentskolans absolut 

största brist tycks alltså vara dess aviga inställning till kristendomen, varför det blir logiskt att dra 

slutsatsen att barnen på Experimentskolan är så fruktansvärda just på grund av frånvaron av kristen 

värdegrund. Som tur är straffas detta i slutet av boken, i samband med Jill och Eustace återkomst till 

England: 

I nästa nu såg Jill ett par figurer, som hon kände blott alltför väl, komma springande genom 

buskaget emot dem. De flesta i gänget var med – Adela Pennyfather och Cholmondely Major, 

Edith Winterblott, ”Pricken” Sorner, tjocka Bannister och de otäcka tvillingarna Garrett. Men 

plötsligt tvärstannade de. Uttrycket i deras ansikten blev ett annat – elakhet, fåfänga, grymhet och 

översitteri, allt smälte ihop till ett uttryck av den mest bottenlösa fasa. De såg bräschen i muren och 

ett lejon, stort som en ung elefant, ligga mitt i öppningen och tre varelser i praktfulla kläder med 

vapen i händerna storma mot dem. Fylld av Aslans styrka svängde Jill med ridspöet mot flickorna 

och Caspian och Eustace flatsidan av sina svärd mot pojkarna, och de skötte sig så väl att varenda 

65 C.S. Lewis, Silvertronen, övers. Birgitta Hammar, Bonnier Carlsen, Sverige, 1998, s. 7. 
66 Ibid., s. 10. 
67 Ibid., s. 34. 
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en av skolans plågoandar inom två minuter sprang för livet och gallskrek: – Mördare! Fascister! 

Lejon! Det är inte renhårigt. Och nu kom rektor (som i förbigående sagt var en kvinna) springande 

för att se vad som stod på. Och när hon såg lejonet och den nedrasade muren och Caspian och Jill 

och Eustace (som hon inte alls kände igen) fick hon ett hysteriskt anfall och rusade in i skolan igen 

och ringde till polisen och berättade en massa osammanhängande historier om ett lejon som hade 

rymt från en cirkus och förrymda fångar som bröt ner murar och gick omkring med dragna svärd. 

Mitt i all uppståndelsen smet Jill och Eustace in på sina rum och tog av sina praktfulla skrudar och 

satte på sig skoluniformen, och Caspian återvände till sin egen värld. Och på ett ord från Aslan 

blev muren hel igen. När polisen kom och inte hittade något lejon eller någon nedrasad mur eller 

några förrymda fångar, bara en rektor som uppförde sig som om hon hade blivit tokig, beslöt 

myndigheterna att föranstalta en undersökning. Och i den undersökningen kom både det ena och 

det andra i dagen och tio elever relegerades från skolan. Och rektors vänner insåg att hon inte dög 

till rektor längre, så de gjorde henne till inspektor och övervakare av andra rektorer. Och när de 

uppdagade att hon inte var vidare duktig på det heller, fick de in henne i parlamentet, där hon levde 

lycklig i alla sina dagar. 

Eustace grävde ner sina fina kläder i all hemlighet en natt på skolområdet, men Jill 

smugglade med sig sina hem och bar dem på en kostymbal lovet därpå. Och från den dagen blev 

allting mycket bättre på Experimentskolan, ja, den blev faktiskt en riktigt trevlig skola.68 

Överdriven modernitet ska alltså straffas med våld i Lewis kristna doktrin och inte, som man skulle 

kunna tro, vändas andra kinden åt. Citatet ovan sammanfattar mycket väl mer eller mindre allt som är fel 

med det samtida England och hur Narnia kan vara behjälpligt i att förändra det. Att den ”i förbigående 

sagt” kvinnliga rektorn flyttas från Experimentskolan till parlamentet ger intryck av att parlamentet 

egentligen inte är viktigt eller kan förändra något, utan är en plats dit misslyckade kvinnor kan skickas 

efter hysteriska sammanbrott, som i detta fall dessutom är fullt förklarligt – att ringa polisen när 

beväpnade främlingar och ett lejon ger sig på skolbarn är enligt min mening helt rimligt.   

Modernt tänkande är i Narnia-böckerna, som Ismail påpekar, lika med ett avståndstagande 

från kristendom och andlighet och en överdriven rationalitet, där naturen och människor bara värderas 

utifrån sin användbarhet.69 På så sätt blir, som Ismail skriver, modernitet en korrumperande kraft som är 

oförenlig med en sann västlig identitet och som den andre, i form av häxor, calormener eller kvinnliga 

rektorer, för med sig.70 

68 Lewis, Silvertronen, 1998, s. 181f. 
69 Ismail 2010, s. 55. 
70 Ibid., s. 128. 
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Den andre i Narnia 

Kung Caspian och skeppet Gryningen 

Enligt den ovan nämnda publiceringsordningen så omnämns Calormen för första gången i Kung 

Caspian och skeppet Gryningen. Kort efter att Lucy, Edmund och Eustace genom magi kommit till 

Narnia och hamnat ombord på kung Caspians skepp Gryningen bestämmer sig de fyra samt den talande 

musen Ripipip för att ta en promenad på en av De ensliga öarna som av för dem oklara anledningar står 

under narniskt protektorat, ”(Jag har aldrig fått veta hur dessa avlägsna öar lades under Narnias spira, 

men om jag nånsin får reda på det och historien är intressant, så kanske jag berättar det i en annan bok)” 

som berättaren tillägger. 71 I Den sista striden berättas mycket kort att kung Frank, den första kungen av 

Narnia, befriade De ensliga öarna från en drake och att folket därför valde att tillhöra Narnia för all 

framtid som tack.72 Narnia, som nyligen befriats från telmarinskt styre (i Caspian, prins av Narnia) har 

dock glömt bort sitt koloniala ansvar och De ensliga öarna styrs därför, helt i linje med den koloniala 

bilden av att kolonisatören ansvarar för att de koloniserade inte åter hemfaller åt kaos och primitivism, 

av en korrupt ståthållare som varken betalar skatt till kronan eller tar emot kung Caspian med tillbörlig 

respekt när han kommer på oannonserat besök.73 Detta är dock ingenting mot att öarna har blivit 

slavhandelns centrum, något som går emot själva essensen i Narnia, friheten. 

Första gången landet Calormen kommer på tal är i samband med denna slavhandel. På 

promenaden möter de fyra barnen och Ripipip ”sex eller sju män, alla beväpnade. De såg inte vidare 

tilltalande ut.”74. Männen tar raskt de fem till fånga med avsikten att sälja dem som slavar på marknaden 

nästa dag. När Ripipip protesterar utbrister en av männen: ”Kors i all min dar, kräket kan ju tala! Jag har 

väl aldrig hört på maken! Det där krypet ska jag ha minst tvåhundra halvmånar för, det är ett som är 

säkert. (Halvmånen är det största myntet i Calormen och värd omkring sex kronor.)”75.  

Innan läsaren alltså ens med nödvändighet vet att Calormen är ett land så kopplas det 

intimt ihop med slaveri, men också med frånvaron av magi – ingen hade blivit förvånad över att en mus 

kan tala i Narnia. Ståthållare Gumpas berättar att större delen av De ensliga öarnas slavexport går till 

Calormen, det är calormenska köpmän som köper Lucy, Edmund och Ripipip (Eustace, vars många 

brister jag gått in på ovan, är det ingen som vill ha ens gratis) och Caspians förbud mot slavhandeln 

71 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, 1998, s. 34. 
72 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 80. 
73 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, 1998, s. 50. 
74 Ibid., s. 36. 
75 Ibid., s. 38. 
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skulle kunna resultera i krig med Calormen. 76 I Kung Caspian och skeppet Gryningen, som är uppbyggd 

som en odyssé och därför består av passager som är mer eller mindre fristående från varandra, så 

figurerar Calormen och calormener också bara i detta avsnitt som framförallt handlar om hur kung 

Caspian gör upp med slaveriet och ställer allt till rätta på De ensliga öarna. Ekvationen Narnia = frihet 

och Calormen = ofrihet (vilket gör att Narnia ≠	 Calormen) ställs alltså tidigt upp. Det är dock först i 

mötet med de ovan nämnda köpmännen som det fastslås att det rör sig om ett orientaliskt kodat land och 

folk. 

I nästa ögonblick närmade sig två köpmän från Calormen, lätt igenkännliga på sin mörka hy, sina 

långa skägg och sina fladdrande mantlar och apelsinfärgade turbaner. Invånarna i Calormen är ett 

begåvat och välmående folk, känt för sitt höviska sätt och sin grymhet. De båda köpmännen 

bugade artigt för Caspian och överhöljde honom med siratliga välgångsönskningar – som till 

exempel att välståndets fontäner måtte vattna klokhetens och dygdens lustgårdar –, men vad de 

egentligen var ute efter var förstås pengarna som de hade betalt för Lucy, Edmund och Ripipip.77 

Calormenerna kännetecknas alltså från första början av att de handlar med slavar, är artiga men 

grymma, mörkhyade, har skägg och turban och istället för att säga rakt ut vad de menar linda in det i 

omständliga ordspråk. Redan i denna bok, där Calormen och calormener spelar en rätt marginell roll, 

grundläggs alltså en förståelse av calormener som en orientalistisk stereotyp som sedan utvecklas och 

fylls ut i de två böcker där de intar ett mycket större utrymme; Hästen och hans pojke och Den sista 

striden. 

Hästen och hans pojke 

Hästen och hans pojke beskrevs av Lewis som ”the calling and conversion of a heathen”.78 Shasta, som i 

själva verket är den på calormenskt bevåg bortrövade prins Cor av Arkenland, lever med sin fosterfar 

Arshish– som han till en början tror är hans biologiska pappa – när en tarkan rider förbi på sin 

stridshingst Bri och uttrycker intresse för att köpa Shasta som slav. Medan Arshish och tarkanen 

överlägger om pris berättar hästen för Shasta att han i själva verket är en talande narnisk häst som blivit 

bortrövad från Narnia som föl. De två bestämmer sig för att rymma och försöka ta sig till Narnia 

76 Ibid., s. 51, 54 & 57. 
77 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, 1998, s. 54. 
78 Här citerad av Will Vaus, The hidden story of Narnia: a book-by-book guide to C.S. Lewis' spiritual themes, 
Winged Lion Press, Cheshire, CT, 2010, s. 4. 
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tillsammans. Efter en tids färd sammanförs de av Aslan (även om det visar sig att det är hans förtjänst 

först senare) med hästen Vin och den calormenska flickan Aravis som rymt för att slippa bli bortgift. 

Också de är på väg till Narnia varför de två sällskapen slår sig samman. På vägen får de veta att den 

calormenska prinsen Rabadash planerar att anfalla Arkenland vilket inleder en kapplöpning genom 

öknen som skiljer Calormen från Arkenland och Narnia för att varna Arkenlands kung Lun. De hinner, 

med Aslans hjälp, precis i tid och attacken kan avvärjas, varpå det uppdagas att Shasta är den försvunna 

prins Cor. Aravis stannar i Arkenland med Cor som hon så småningom gifter sig med, och Bri och Vin 

drar vidare till Narnia (men hälsar ofta på Cor och Aravis). 

I Hästen och hans pojke kopplas Calormen ännu tätare ihop med slaveri och ofrihet. Trots 

att Arshish kallar Shasta sin son använder han honom mest som slav och ”har låtit honom arbeta ihop tio 

gånger värdet av hans dagliga bröd, som var och en kan se.”.79 När en tarkan (alltså någon form av 

calormensk adelsman) kommer till Arshish och vill köpa Shasta låtsas Arshish bli upprörd vid tanken 

men det framgår snabbt att det mest är för att få upp priset för honom.80  

Mycket tidigt i boken görs en poäng av att Shasta är vit och inte ser ut som en calormen, 

som tarkanen säger till Arshish: ”Gossen är uppenbarligen icke din son, ty din hy är lika mörk som min, 

men gossen är ljushyllt och ljushårig likt de fördömda men vackra barbarer som bor i de fjärran 

Nordanlanden”.81 Redan innan dess har det dock tydligt klargjorts att Shasta skiljer sig fundamentalt 

från Arshish. Shasta längtar norrut och undrar vad som finns bortom kullen som döljer horisonten. I byn 

söder om havsviken där de bor har han redan varit och vet därför att där inte finns något spännande, bara 

”män som var lika hans far – män med långa smutsiga kåpor och träskor som var uppsvängda framtill 

och turbaner på huvudet och skägg, och deras tal var långsamt och sävligt och rörde sig bara om ting 

som lät tråkiga”.82 

Ibland när Arshish var hemma kunde Shasta säga: – O min far, vad ligger bortom den där kullen? 

Och om fiskaren var på dåligt humör gav han Shasta ett par örfilar och sade åt honom att sköta sitt. 

Men var han fridsam till sinnes, kunde han säga: – O min son, låt inte dina tankar förvillas av 

gagnlösa frågor. Ty en av våra skalder har sagt: ”Att idogt sköta sitt arbete är roten till välstånd, 

men den där ställer frågor, som icke angår honom, styr dårskapens skepp mot armodets 

undervattensrev.” 

79 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 13. 
80 Ibid. 
81 Ibid., s. 12. 
82 Ibid., s. 9. 
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Shasta trodde att kullen dolde en underbar hemlighet, som hans far inte ville att han 

skulle lära känna. Men i själva verket sade fiskaren så därför att han inte visste vad som fanns 

bortom kullen. Och inte brydde han sig om det heller. Han var en mycket praktisk man.83 

Genomgående i Narnia-serien är att vara praktiskt lagd någonting mycket dåligt.84 Det tyder på en brist 

på fantasi och ett rationellt tänkande som grundar sig i andefattighet. Lewis kopplar genomgående detta 

till modernitet vilket, som vi ska se, ofrånkomligen leder till ondska. 

Arshish är alltså en praktisk man som därför inte ägnar sig åt att längta, drömma eller 

överhuvudtaget bry sig om någonting annat än sig själv och sin egen monetära vinning. Att Shasta å 

andra sidan är kapabel till en längtan bort och en större andlig strävan förklaras snart av den talande 

hästen Bri: ”Det beror på blodet som rinner i dina ådror. Jag är säker på att du är av äkta Narnia-

stam.”85. Enligt Bri finns alltså en rent biologisk koppling mellan frihetssträvan och narniskhet. Även 

om Bri visar sig ha många felaktiga uppfattningar om vad det innebär att vara narnier och om hur Narnia 

fungerar så får han stå oemotsagd på just denna punkt. Det blir därför rimligt att dra slutsatsen att 

Shasta, trots att han vuxit upp i Calormen och därmed bör vara införlivad i den calormenska kulturen 

och dess sätt att tänka, är andligt högre stående än andra calormener just genom sina biologiskt 

betingade och nedärvda egenskaper.  

Att den calormenska kulturen grundas på ofrihet tycks därför inte handla om landets 

historia eller en maktstruktur som utmejslats genom århundraden utan om rasfaktorer. Problemet med 

Calormen är att det bebos av calormener och dessa är, med endast två undantag som jag kommer att ta 

upp nedan, per definition inkapabla till ett tänkande som går utöver den egna vinningen. Genomgående i 

Hästen och hans pojke beter sig alla calormener, med undantag för Aravis, illa. De slår och skäller på 

dem som står under dem i rang i det mycket rigida calormenska klassystemet och kryper och lismar för 

de som står över dem. Calormener i allmänhet borde rimligtvis ha åtminstone ett par stycken nära 

relationer som inte bygger på utnyttjande men det framgår aldrig, annat än när Aravis i förbifarten 

nämner att hon hoppas få återförenas med sin bror efter döden.86 

För Lewis tycks det också vara mycket viktigt att framhålla kontrasten mellan narnier och 

calormener. När barnen och hästarna färdas genom den calormenska huvudstaden Tashban möter de en 

grupp narnier. 

83 Ibid., s. 10. 
84 Ismail 2010, s. 71. 
85 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 18. 
86 Ibid., s. 35. 
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Den [processionen] var olik allt annat [Shasta] hade sett den dagen. Roparen som gick i täten och 

skrek: – Ur vägen, ur vägen, ur vägen! var den ende calormenen. Och det fanns inga bärstolar, alla 

gick till fots. Det var en fem-sex män, och Shasta hade aldrig sett deras like förut. För det första 

var de lika ljushyllta som han själv och de flesta av dem hade ljust hår. Och de var inte klädda som 

männen i Calormen. Deras mantlar lyste i ljusa starka färger – skogsgrönt eller solgult eller 

himmelsblått. I stället för turbaner bar de stål- eller silverhjälmar, en del juvelbesatta och en med 

små vingar på vardera sidan. Svärden vid deras sidor var långa och raka, inte svängda som 

calormenska kroksablar. Och istället för att se allvarliga och slutna ut som de flesta calormener 

gick de med ledig hållning och lät armarna svänga och pratade och skrattade. En visslade. Det 

syntes att de var redo att bli vänner med alla som var vänliga och struntade i dem som inte var det. 

Shasta tyckte att han aldrig hade sett något så underbart i hela sitt liv.87 

Narnierna konstrueras som antitesen till Calormen. De åker inte i bärstolar, de har inte likadana kläder 

som calormener, de har inte kroksablar och de är inte allvarliga och slutna. Som Ismael skriver så är 

vitheten mycket viktig i beskrivningen av narnierna, så pass att den utsträcks till kläderna som är ljusa 

och färgstarka och skiljer sig från den mörkhyade och mörkt klädda calormenska massan. Att narnierna 

går själva och inte färdas i bärstol visar på en jämlikhet och en fraternitet som är otänkbar för 

calormener, och att de bär hjälmar, alltså krigsmundering, istället för turbaner, smycken och långa 

släpande klädnader (som calormenska adelsmän senare visar sig bära) gör dem manligare än de mer 

feminint kodade calormenska männen.88 För den psykoanalytiskt lagde kan också tilläggas att det är lätt 

att läsa av de raka svärden som en fallossymbol, särskilt i kontrast med calormenernas kroksablar 

(feminiseringen av orientalen är en viktig aspekt av orientalismen enligt Loomba).89 Att Shasta aldrig 

sett något så underbart i hela sitt liv kan antagligen förklaras med att han som sagt har ”äkta narniskt 

blod” rinnande i sina ådror och därför har en medfödd moralisk och andlig kompass. Vad Aravis tycker 

om sällskapet får läsaren aldrig veta. 

För att upptas i den narniska gemenskapen som calormen krävs någon form av medfödd 

godhet och känsla för frihet. I Hästen och hans pojke sägs det om Aravis att ”Hon var högfärdig och 

kunde vara hård, men hon var trogen som guld och skulle aldrig ha övergivit en kamrat, antingen hon 

tyckte om honom eller inte”.90 Hon står därför i stark kontrast mot övriga calormener som inte tycks 

känna någon trohet mot någon, inte ens sina egna barn, som till exempel Shastas ovan nämnda fosterfar 

som är beredd att sälja sitt barn som slav, eller den calormenska kungen Tisrock som utan att betänka 

87 Ibid., s. 49. 
88 Ismail 2010, s. 83. 
89 Loomba 2008, s. 152. 
90 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 70. 
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sig särskilt mycket skickar sin äldsta son Rabadash i krig med orden ”om han misslyckas har jag aderton 

andra söner.”.91 

Den utlösande faktorn för Aravis flykt från Calormen till Narnia är ett snart stundande 

påtvingat giftermål med tarkan Ahoshta som hon beskriver som ”minst sextio år gammal och 

puckelryggig och ser ut som en apa i ansiktet”.92 När Aravis försöker att ta sitt liv hellre än att giftas 

bort stoppar hennes häst Vin (som visar sig vara en narnisk, talande häst) henne och föreslår att de 

istället ska fly till Narnia eftersom ”i det landet tvingas ingen mö gifta sig mot sin vilja”.93 Till skillnad 

från den enda andra calormenska flicka som introduceras i berättelsen, Aravis gamla vän Lasaralin, som 

struntar i att Ahoshta är gammal, ful och insmickrande eftersom han har makt och rikedom, så bryr sig 

Aravis mer om sin frihet än om status vilket i grunden gör henne, som Ismail skriver, o-calormensk.94 

As Aravis is a Calormene who wishes to escape to Narnia, the point is clearly made that she is 

morally superior to all other Calormenes depicted in The Horse and His Boy. /…/ Furthermore, her 

love for rural spaces and her hatred for the city signify spiritual superiority, as the narrator 

comments that she ‘had always lived in the country and had hated every minute of her time in 

Tashbaan’ (Lewis, 2001e:138). Both these facets of her characterization provide an explanation for 

her relocation to the North; although Aravis is ethnically Calormene, her spiritual identity is 

Northern.95 

Bara att sträva bort från ofriheten i Calormen och från moderniteten och stadslivet gör Aravis mer 

narnisk och därmed också klokare och bättre än andra calormener. I Narnia finns inte (åtminstone inte 

uttalat) något destruktivt patriarkalt system som tvingar småflickor att gifta sig med mycket äldre män, 

där finns inget slaveri, ingen strävan efter rikedom, ingen maktfullkomlig härskare och inte heller några 

städer. Att längta till Narnia är därför per definition att längta bort från Calormen. 

Det genomgående temat i Hästen och hans pojke är alltså frihet och flykt från ofrihet. 

Shasta, Bri, Vin och Aravis flyr alla, om än på olika sätt från slaveri och förtryck. Det är en rörelse från 

ofrihet till frihet som skildras, men också en rörelse från Calormen till Narnia. Calormen blir per 

definition identiskt med ofrihet och Narnia (i alla fall i förhållande till Calormen) med frihet. Tematiken 

frihet-ofrihet kopplas därmed ihop med kulturell identitet och även ras (utom i fallet Aravis och, vilket 

jag kommer att gå in på nedan, Emet). Den frihetssträvan som präglar Shasta, Bri, Vin och Aravis gör 

att de automatiskt så att säga blir narnier. Det gör dock att det omvända också blir möjligt – att en 

91 Ibid., s. 13 & 96f. 
92 Ibid., s. 34. 
93 Ibid., s. 36. 
94 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 99. 
95 Ismail 2010, s. 79. 
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narnier genom att inte sätta värde på sin och andras frihet kan bli calormen, vilket faktiskt också sker i 

boken Den sista striden. 

Den sista striden 

Den sista striden är den avslutande delen i Narnia-serien, både i kronologisk och publikationsordning, 

och också den bok där, jämte Hästen och hans pojke, calormener figurerar mest. Den tar sin början hos 

apan Skift och åsnan Pussel som är vänner och grannar, eller ”i varje fall påstod båda två att de var 

vänner, men de som såg dem ihop tyckte nog att Pussel mera verkade vara tjänare än vän till Skift”.96 

När de två hittar ett lejonskinn tvingar Skift Pussel att styra ut sig i det för att utge sig för att vara Aslan, 

som en falsk Messias. Skift i sin tur låtsas vara Aslans budbärare och den enda Aslan vill tala med. 

Eftersom det var mycket länge sedan Aslan, eller något vanligt lejon överhuvudtaget, senast syntes till i 

Narnia tror narnierna att det är den riktiga Aslan som kommit tillbaka och lyder därför Skifts minsta 

vink. Till en början är han mest intresserad av att få tag på så mycket apelsiner, nötter och bananer som 

möjligt men så småningom växer hans maktanspråk och planerna glider över till att ”göra Narnia ett 

land som är värt att leva i. Apelsiner och bananer kommer strömma in – det kommer att vimla av vägar 

och stora städer och skolor och kontor och piskor och munkorgar och kapsoner och sadlar och burar och 

hundgårdar och fängelser och – ja, allt möjligt”97. Det är i samband med detta som calormenerna 

kommer in i bilden. Det sägs aldrig i boken men gissningsvis kan kontakten mellan Skift och Calormen 

ha tagit sin början i längtan efter, för en brittisk eller västerländsk läsekrets, exotiskt kodade frukter. 

”Den andres” mat är, liksom tidigare i fallet med Edmund och Den vita häxans turkiska konfekt något 

man dras till bara när man redan är korrumperad och som leder till ytterligare andligt förfall. I Den sista 

striden liksom i Häxan och lejonet riskerar den som förråder den narniska mattraditionen, som är 

identisk med den brittiska, hela Narnias förintelse. 

Sedan calormenerna väl har kommit in i bilden blir det därför helt logiskt att det är för att, 

som den calormenska kungen Tisrock flera hundra år tidigare grämt sig över i Hästen och hans pojke, 

förgöra friheten. 98 Det tycks inte vara i första hand Narnias eventuella rikedomar som lockar utan själva 

det faktum att Narnia är fritt och magiskt. Med den utklädda Pussel som vapen kan så att säga magin 

dekonstrueras och vändas mot Narnia självt. På den falska Aslans order huggs dryadernas träd ned för 

att bli timmer och de talande djuren sätts i tvångsarbete, och ingen narnier vågar sätta sig upp mot 

96 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 7. 
97 Ibid., s. 33. 
98 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 91. 
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Aslan. För att rättfärdiga calormenernas närvaro i Narnia hittar Skift, med benägen hjälp av katten 

Morot och den calormenska styrkans ledare, tarkan Risda, på att calormenernas gud Tash och Aslan i 

själva verket är den samma, bara två olika namn på en gudom. För att göra det hela tydligare och mer 

övertygande börjar de så småningom också kalla denna gud för Tashlan. Endast kung Tirian, den siste 

kungen av Narnia, genomskådar Skifts plan tack vare att han är övertygad om att Aslan aldrig skulle 

kunna vara densamme som ”den hemske guden Tash som livnärde sig på sitt folks blod”.99  

Efter att Tirian och enhörningen Juvel i vredesmod mördat två calormenska män som de sett piska en 

narnisk häst, överlämnar de sig självmant till Skift och calormenerna för att dömas av Aslan. Det är i 

samband med detta som calormenerna beskrivs såhär: ”De mörkhyade männen flockades tätt omkring 

dem. De luktade lök och vitlök, och vitögonen lyste hemskt i deras bruna ansikten”.100 Det är inte första 

gången som det påpekats att calormenerna luktar lök och vitlök. Som Laura Miller skriver, här citerad 

av Jennifer Taylor i essäsamlingen The Chronicles of Narnia, så har vitlök ofta uppfattats som ”the 

symbol of the dirty foreigner”, och att Lewis därför ”expected his description of calormenes and their 

reek of onions and garlic to provoke an unthinking disgust in his readers”.101 

 Tirian och Juvel kommer dock som sagt snabbt underfund med att den utklädda Pussel 

inte kan vara den riktiga Aslan och Tirian kallar därför på barnen från England för att de ännu en gång 

ska rädda Narnia. Jill (som tidigare varit med i Silvertronen) och Eustace (som vid det här laget, tack 

vare Aslan, har blivit snäll) kommer, men då är Narnia redan dömt att gå under. Efter att ha misslyckats 

i sitt försök att avslöja Tashlan som falsk och Skifts, Morots och Risdas ondskefulla plan förlorar Tirian, 

barnen och de få andra som ställer sig på deras sida den sista striden och en efter en släpas de in i stallet 

där Tashlan sägs hålla till. Där visar sig dock, för de som tror på Aslan, det nya och bättre Narnia (eller 

paradiset eller himlen) finnas istället. Alla barn som tidigare varit i Narnia är där, utom Susan som ”icke 

längre [är] en vän av Narnia” eftersom hon aldrig tänker på något annat än kläder och fester. 102 Alla har 

de, utan att riktigt märka det själva, dött i en tågolycka. Kvar återstår bara för Aslan, som nu äntligen 

visar sig i egen hög person, att förstöra den gamla världen och sålla ut vilka av dess invånare som 

förtjänar att ta plats i det nya Narnia och sedan är med Aslans ord: ”Terminen är slut, lovet har börjat. 

Drömmen är till ända, morgonen har randats.” och därmed också hela Narnia-serien slut. 103 Bara två 

calormener får komma till Aslans bästa rike; Aravis från Hästen och hans pojke och den unge tarkanen 

Emet.  

99 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 36. 
100 Ibid., s. 29. 
101 Jennifer Taylor ”Beautiful Barbarians: Anti-Racism in The Horse and His Boy” i Abate & Weldy (red), 2012, 
s. 161.
102 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 119f.
103 Ibid., s. 159.
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Att konstruera ett lyckligt slut utifrån att alla dör är en av de saker som Pullman i ovan 

nämnda anförande med all rätt kritiserade. I den narniska kontexten är det dock rimligtvis det lyckligaste 

möjliga slutet. Ett Narnia i händerna på calormener kan inte längre vara Narnia. Allt som Calormen står 

för är så gruvligt hemskt att apokalypsen bokstavligt talat är att föredra för fria narnier. 

Som nämnt ovan kan rörelsen mellan frihet – ofrihet och Narnia – Calormen gå åt båda 

hållen. Apan Skift är ett exempel på detta. Skift har som sagt, liksom Edmund före honom, lockats in i 

fördärvet av ”främmande” mat. Till skillnad från i Edmunds fall ges dock aldrig någon förklaring till 

varför Skift är mottaglig för denna typ av lockelse. Han är helt enkelt ond från det att berättelsen tar sin 

början. Det är inte heller bara frukten som är uttryck för Skifts moraliska förfall: 

Men han var tio gånger fulare nu än när han bodde vid Kittelsjön, för nu hade han kläder på sig. 

Han bar en scharlakansröd jacka som inte satt särskilt bra därför att den hade sytts åt en dvärg. På 

fötterna hade han på sig juvelbesatta tofflor, som ideligen gled av för som du vet ser en apas fötter 

precis ut som händer. På huvudet hade han något som verkade vara en papperskrona.104 

Genom att ta på sig kläder blir Skift ännu fulare än han var förut. Det är oklart om det är för att han är en 

apa som inte passar i jacka och tofflor (jag personligen tycker att djur i kläder är ganska gulligt) eller om 

det är för att den fåfänga som i hans fall tycks vara medfödd nu skiner igenom ännu tydligare. Att vara 

fåfäng är en egenskap som går rakt emot Aslans värderingar (och därmed också den narniska 

identiteten), vilket framhålls redan i Kung Caspian och skeppet Gryningen då Lucy i en magisk bok 

hittar en skönhetsbesvärjelse som kommer att göra henne ”skönare än någon annan dödlig”. 105  Då hon 

bestämmer sig för att använda förtrollningen upptäcker hon plötsligt i boken en bild som hon tidigare 

inte lagt märke till. Det är Aslan som morrar och visar tänderna. När Susan diskvalificerar sig från 

Aslans rike är det för att hon bryr sig mer om kläder än om Narnia (i originalet är det dessutom ”nylons 

and lipsticks”, något som många genus- och litteraturvetare intresserat sig för). 106 Aravis enormt 

fåfänga och självupptagna gamla bekanta Lasaralin drabbas visserligen inte av någon större olycka men 

det framgår med all önskvärd tydlighet att hon lever i ett stort andligt armod. Kläderna är dock i Skifts 

fall inte bara ett uttryck för fåfänga, som ju meriterar en varning från Aslan men inte nödvändigtvis mer, 

det är också en förklädnad. Han vill uppfattas som människa: 

– En sak till som ni har att rätta och packa er efter, sade gorillan. Jag har hört en del av er säga att

jag är en apa. Det är jag inte! Jag är en människa. Om jag ser ut som en apa, så beror det på att jag

104 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 29. 
105 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, 1998, s. 124. 
106 Bland andra Cathy McSporran, ”Daughters of  Lilith” i Caughey (red.), 2005. 
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är så gammal: hundratals år. Och det är just för att jag är så gammal som jag är så vis. Och det är 

just för att jag är så vis som jag är den ende som Aslan hädanefter vill tala med. Han har inte tid att 

svara på frågor från en massa dumma djur.107 

I detta uttalande förnekar Skift slutgiltigt den narniska identiteten och vänder sig mot Calormen. I sitt 

förnekande av sin egen djuriskhet finns ett tydligt ställningstagande, han anser att djur – även talande 

djur – är sämre än människor. Visserligen är Narnia förutbestämt att regeras av människor, med en 

monarki som tas på mycket stort allvar, och djuren tillskrivs ofta egenskaper som är specifika för just 

deras ras (till exempel Bri vars tal går över i en gnäggning när han blir stött, ”Hästar som kan tala blir 

alltid mer hästiga i rösten när de är förnärmade”).108 Apor i allmänhet tycks i linje med detta vara 

ansedda som opålitliga djur, som när Edmund retoriskt säger i en diskussion kring förräderi och nåd att 

”Det är möjligt att apor kan bli hederliga”109 eller när Tirian skäller på Skift: ”Apa, skrek han med 

dånande röst, du ljuger. Du ljuger! Du ljuger som en calormen! Du ljuger som en apa.” (här sätts alltså 

också likhetstecken mellan calormener och apor).110  Trots detta är det narniska samhället mycket 

egalitärt och gör en stor poäng av att se alla sina invånare som lika mycket värda.  

I Calormen däremot är djuren generellt obesjälade och stumma och ses därför som redskap 

och inte jämlikar, ett synsätt som spiller över i mötet med de talande narniska djuren. Ett exempel på 

detta är då Ripipip i ovan nämnda scen ur Kung Caspian och skeppet Gryningen tillfångatas och 

slavhandlaren säger att ”Det är rakt så man tror att kräket begriper vad det säjer!’ eller ’Är det nån av er 

som har dresserat honom?”.111 Eftersom djuren i Calormen inte kan tala och anses stå långt under 

människorna – som dessutom i de flesta fall behandlar även varandra som redskap – är det svårt, för att 

inte säga omöjligt, för en calormen att se att de talande narniska djuren är jämbördiga människor. Även 

Aravis behöver – till skillnad från Shasta som ser Bri som en jämlike från början –, trots att hon som 

bekant är moraliskt och andligt överlägsen andra calormener, lära sig att sluta se Vin som sin häst och 

istället som en vän och jämlike.112 

När Skift förnekar sin egen apighet inlemmar han sig alltså i en calormensk syn på djur 

och människor. Och att säga att Aslan inte skulle ha tid för ”en massa dumma djur” är ytterligare ett steg 

bort från Narnia. Djuren är ju Aslans skapelser och älskas av honom lika mycket som människorna – 

och Aslan själv framträder ju i djurgestalt. Det är dock värt att notera att bara djur och dvärgar beskrivs 

röra sig från Narnia mot Calormen eller åtminstone ett calormenskt förhållningssätt – vita människor 

107 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 32. 
108 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 17. 
109 Ibid., s. 166. 
110 Ibid., s. 35. 
111 Lewis, Kung Caspian och skeppet Gryningen, 1998, s. 39f. 
112 Lewis, Hästen och hans pojke, 1998, s. 31. 
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tycks inte kunna bli calormener. Den motsatta rörelsen, från Calormen till Narnia, görs bara av 

människor. Inget calormenskt djur tilldelas någonsin privilegiet att prata av Aslan.  

Där Aravis åtminstone får göra ett aktivt val att lämna Calormen så nästintill tvingas Emet 

in i Aslans och Narnias gemenskap. Hos honom verkar aldrig någon längtan bort från Calormen ha 

funnits, snarare tycks han ha missuppfattat, eller fallit offer för calormensk indoktrinering, dikotomin 

Narnia – Calormen. Han har i hela sitt liv dyrkat Tash och är den enda ur den calormenska hären som 

vill gå in i stallet där det sägs att Tash finns.113 Väl där inne träffar han Aslan och får reda på att han i 

själva verket alltid dyrkat honom eftersom, som Aslan förklarar: 

För jag och han [Tash] är så vitt skilda att ingen gärning som är ond kan göras för mig och ingen 

som inte är ond kan göras för honom. Därför, om någon svär vid Tash och håller sin ed för edens 

skull, är det vid mig han har svurit änskönt han inte vet det, och det är jag som lönar honom därför. 

Och om någon begår en grymhet i mitt namn så är det Tash han tjänar änskönt han säger sig göra 

det i mitt namn, och det är Tash han tjänar och av Tash hans illdåd tas emot.114 

Emet visar sig därför ha sökt Tash så länge just eftersom han i själva verket trott på Aslan.115 Ingen 

annan calormen har längtat efter Tash på samma sätt som Emet har längtat efter det som senare visar sig 

vara Aslan. Snarare är de, i den mån de tror att Tash överhuvudtaget existerar, rädda för att gå in till 

Tash i stallet och tvingar istället in narnier som offer till honom.116 Emet finner frälsning och lycka tack 

vare sin, om än missriktade, gudfruktighet. För honom verkar det alltså aldrig vara något problem att få 

sin tro helt omkullkastad, något man ju annars hade kunnat tro skulle leda till någon typ av existentiell 

kris. Han drabbas så fort han träffar Aslan av den vördnad och fruktan som genomgående i hela 

bokserien uppkommer när Aslans följare möter honom, ”ändå vill jag hellre se lejonet och dö än härska 

över hela världen och leva utan att ha sett honom” som han säger.117 Han ifrågasätter aldrig hur han och 

alla hans landsmän kan ha haft så fel, eller om Aslan faktiskt har rätt, så drabbad är han av Aslans heliga 

närvaro. Hur det går med Emets eventuella vänner eller familj, som ju uppenbarligen inte välkomnats in 

i Aslans nya och bättre Narnia efter den gamla världens undergång, får man aldrig veta och Emet frågar 

heller aldrig efter det. 

Aravis och Emet tycks alltså ha utvecklat, eller vara födda med, en inneboende godhet som 

är unik i, och helt oberoende av, omgivningen. Alla andra calormener är inte nödvändigtvis direkt onda 

113 Lewis, Den sista striden, 1998, s. 99. 
114 Ibid., s. 144. 
115 Ibid. 
116 Ibid., s. 105. 
117 Ibid., s. 143. 
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(åtminstone Lasralin är ett exempel på detta eftersom hon, även om hon mest bryr sig om kläder och 

baler, faktiskt hjälper Aravis att ta sig ut ur den calormenska huvudstaden Tashban), men ingen tycks 

som Aravis och Emet bry sig om frihet eller vad som är rätt och fel, eller för den delen Aslan. Därför 

kan de aldrig bli aktuella för ett narniskt medborgarskap.  

Avslutande diskussion 

Hotet mot Narnia består i krafter bortom landets gränser och representeras av en mängd ”andre”. Dessa 

är i många fall calormener, som ofta verkar hämtade direkt från Tusen och en natt vad gäller sättet att 

tala och andra attribut, eller häxor, som alla härstammar från Lilith. Både häxor och calormener står för 

en typ av ålderdomlig ondska som återuppväcks genom ett alltför rationellt och modernt tänkande varför 

det yttersta hotet ofta tycks vara modernitet, utveckling och därmed en rörelse bort från kristendomen 

och andligt förfall. Denna modernitet tycks i Lewis böcker hota även England, i form av framförallt 

modern utbildning, och måste fördrivas med våld. Narnia-böckerna är inte nödvändigtvis kristen allegori 

men beskrevs av C.S. Lewis som ”a supposal”. Att vara och bete sig kristet är genomgående i Narnia 

synonymt med godhet och alla som är goda tror utan undantag på Aslan, som är den skepnad Jesus har 

tagit i Narnia. 

Moderniteten kan korrumpera goda narnier och engelsmän till den grad att de ansluter sig 

till Narnias fiender. Detta kan ske genom intagandet av främmande mat som beskrivs som motsatsen till 

sund engelsk husmanskost. Narnia framstår ofta som ett idealt och oförstört England, som förgörs innan 

moderniteten hunnit sätta klorna i det och därför aldrig drabbas av samma moraliska och andliga förfall 

som England tycks ha gjort. De identitetsskapande markörerna i Narnia är ofta mer eller mindre uttalat 

engelska och uppträder främst i form av engelsk mat och natur. 

Calormener och hotet från dessa liknar på många sätt diskursiva orientaler och det 

upplevda hot som jag med hjälp av bland andra Said och Loomba redogjort för, och i studiet av 

calormener är därför den postkoloniala teoribildningen viktig. Calormener är generellt andefattigare än 

narnier varför bara två calormener välkomnas in i paradiset, och dessa två måste helt lämna sin 

calormenska bakgrund. Den calormenska kulturen grundar sig i ofrihet och slaveri, något som kopplas 

till ras. I kontrast är det vita Narnia, där alla mänskliga invånare härstammar från två invandrade 

engelsmän, mycket egalitärt trots den strikta monarki som baseras på mänsklig överhöghet. 

Det står alltså utom tvivel att Narnia-böckerna i många fall är exempel på en orientalistisk 

diskurs. Huruvida man vill ursäkta detta som symptom på Lewis samtid eller den genre han verkar 
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inom, eller liksom Pullman propagera för att Narnia helt ska sluta läsas och spridas är upp till var och 

en. Min rekommendation är att alltid fortsätta läsa och diskutera. 
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