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Abstract 

In this essay I examine Marguerite Duras’ anticolonial standpoint in the Swedish translation of her 

novel Un barrage contre le Pacifique. The analysis demonstrates that the text itself reveals traces of 

a colonial and problematic view of the local population of the floodplains where the novel is set. 

Certain passages regarding both the white protagonist family and the locals in the novel is examined 

and discussed from a postcolonial perspective. The way the inhabitants of the novel are described 

and the way the narrative is focalized creates differences between the white colonial family and the 

local population. This results in a highlighting of the suffering of the colonial family, and silences 

the voices of the locals.  

In dialogue with earlier research on Duras and the postcolonial, this essay especially focuses 

on the way the local women and children are portrayed in the novel. It criticizes the view of Duras 

as a subversive anticolonial voice, since such a view ignores the novel’s tendency to reproduce a 

racist portrayal of the Other. Even though the novel itself gives voice to an explicit criticism of the 

colonial system, this is in no way a guarantee for it not to be reproducing harmful ways of 

portraying colonized populations in a colonial tradition. 

Keywords: Marguerite Duras, postcolonial, the Other, colonialism 
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Inledning 
Mitt första möte med Marguerite Duras författarskap var med romanen Älskaren som jag slukade 

med stor aptit och hastighet en sommardag på en klippa vid havet. Den gav mersmak och jag gav 

mig omedelbart i kast med En fördämning mot Stilla havet som dröjde sig kvar på ett helt annat sätt 

än Älskaren gjort. Med en liknande handling på långt fler sidor började jag undra vad det var som 

fastnade så med romanen, och de litterära bilder som jag inte kunde skaka av mig var de av 

lokalbefolkningen i romanen. De stycken som i synnerhet behandlade lokalbefolkningens barn, 

deras tillvaro i leran, med hundar och mangofrukter försvann inte ur mitt huvud. Det var något med 

hur de var skrivna, och hur de liksom både krockade och var i samklang med bokens antikoloniala 

budskap som fascinerade mig. Att läsa om dessa passager med en avsikt att undersöka närmare vad 

som händer med dem, i relation till bokens vita huvudkaraktärer, och i relation till romanens 

uttalade motstånd mot det koloniala systemet har varit lärorikt och spännande. Jag hoppas i min 

uppsats kunna ge några svar på vad det är som både harmoniserar och klingar falskt i dessa 

relationer. 

 

Syfte 
Jag avser i min uppsats att undersöka de sociala kategorierna klass och ras i Marguerite Duras 

roman En fördämning mot Stilla havet. Med utgångspunkt i några specifika passager som behandlar 

lokalbefolkningens barn i risodlingarnas lera, vill jag undersöka hur huvudpersonen Suzannes 

position skrivs fram. Hur fungerar dessa passager i relation till framställningen av Suzannes liv och 

position som fattig, vit, vuxen, kvinna och kolonisatör?  

 

Frågeställning 
Hur kontrasteras Suzannes och hennes familjs liv och position gentemot lokalbefolkningen, och i 

synnerhet barnen i de utvalda passagerna? Vad kan de säga oss om synen på klass och ras som 

förmedlas i boken? Hur porträtteras lokalbefolkningen i romanen? Hur kan detta läsas ur ett 

postkolonialt perspektiv? Hur kan detta förstås i relation till Duras uttalade antikoloniala hållning? 

 

Bakgrund: Marguerite Duras och En fördämning mot Stilla havet 
Marguerite Duras föddes i närheten av Saigon 1914. Vietnam var under den tiden koloniserat av 

Frankrike och gick under namnet Franska Indokina, och Duras levde där tills hon lämnade kolonin 

för Frankrike 1933. Då hennes familj var fattig, försörjd endast av modern efter faderns bortgång 

1921, levde de i en slags mellanposition som fattig, vit kolonialfamilj, separerade från de andra 
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kolonisatörerna på grund av sin sociala ställning, och från vietnameserna på grund av sin hudfärg. 

Barnen växte upp och lekte med, och talade samma språk som lokalbefolkningens barn, vilket i stor 

utsträckning påverkat Duras författarskap, både rent språkligt och tematiskt.1 När hon flyttade till 

Paris som 17-åring var det för att studera vid Sorbonne i Paris, och hon var medlem i Franska 

kommunistiska partiet i tio år. Hennes första succéroman var En fördämning mot Stilla havet. Duras 

har utöver romanförfattandet regisserat, och skrivit både teater- och filmmanus. Hennes namn blev 

förknippat med nouveau roman-strömningen vid mitten av 1900-talet i Frankrike, en koppling hon 

själv förnekade.2 Det starka självbiografiska draget i flera av Duras romaner har resulterat i att 

mycket av den samtida forskningen ägnar mycket utrymme åt Duras liv, syften och politiska 

motivationer till skrivandet. Jag kommer att i så stor utsträckning det går försöka hålla mig så nära 

den litterära texten som möjligt, för att försöka undvika att läsa in saker som det egentligen mest går 

att spekulera omkring utifrån Duras person.  

Tre av Duras romaner är uttalat självbiografiska, även om flera verk innehåller spår av 

barndomen i Franska Indokina. Dessa är En fördämning mot Stilla havet publicerad år 1950, 

Älskaren som vann det prestigefyllda Goncourtpriset 1984, och Älskaren från norra Kina utgiven 

1991. Huvudtemat i dessa tre böcker kretsar kring en relation mellan en ung fattig kolonialflicka 

och en rik handelsman med en limousin i Franska Indokina. I fokus för berättandet i alla tre 

romaner finns en vit kolonialfamilj: Huvudpersonen Suzanne, hennes mor och hennes bror Joseph. 

De har av den korrupta koloniala administrationen köpt en jordlott för alla sina besparingar, på 

flodslätterna som gränsar till havet. Jordlotten visar sig vara fullständigt obrukbar då den årligen, 

obevekligt, översvämmas av Stilla havet. Modern kämpar med all kraft hon har, mot både det 

koloniala systemet som satt dem i en position av stor fattigdom och misär, och mot Stilla havet som 

lika obevekligt tar ifrån dem den gnutta hopp de haft om att tillskansa sig en bättre lott i livet. 

Hennes galenskap växer successivt fram, och när fördämningarna hon försöker bygga mot havet 

brister så brister hennes sinne med dem. Suzanne är familjens enda hopp. Hon uppvaktas av en rik 

handelsman, herr Jo, som med dyrbara och exotiska gåvor försöker förhandla sig till en fördelaktig 

position hos henne. Han skjutsar dem in till Ram, den närmaste byn, låter dem dricka champagne på 

hans bekostnad, och dansar med Suzanne. Men Suzanne och hennes familj avskyr herr Jo, han är ful 

och omanlig. När han ger henne en diamant som han hävdar är värd lika mycket som familjens 

bungalow avslutar hon relationen och familjen reser till Saigon för att sälja diamanten. Dock är 

diamanten inte alls så värdefull som herr Jo påstått. Modern dör tillslut i bungalowen på slätten, och 

barnen ger sig av emot en oviss framtid i staden. Romanen innehåller skarp kritik av det koloniala 

                                                
1 Leslie Barnes, Vietnam and the colonial condition of French literature, University of Nebraska Press, Lincoln, 2015, s. 111-
112. 
2 "Marguerite Duras." Encyclopaedia Britannica. Britannica Academic. Hämtad: 14/12-2015. 
<http://academic.eb.com/EBchecked/topic/174178/Marguerite-Duras>. 
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och kapitalistiska system som håller både familjen och lokalbefolkningen i ett stenhårt fattigdomens 

och misärens grepp. 

 

Tidigare forskning 
Avgränsningar 
Självklara avgränsningar gällande den tidigare forskningen om Marguerite Duras har dykt upp i och 

med att jag inte kan tala eller läsa franska. Stora delar av forskningen som skrivits är av förklarliga 

skäl på franska, men det finns mycket att tillgå på engelska vilket gjort att jag känner mig 

någorlunda trygg med att lyckas täcka in och förstå de olika intresseområden som finns i 

forskningen om Duras och hennes arbete. Många avhandlingar, artiklar och böcker jag stött på 

ägnar sig åt Duras ur ett psykoanalytiskt perspektiv, vilket förmodligen är intressant och fruktbart 

då både språk och motiv kan sägas vara fulla av mening och teman av psykoanalytiskt intresse. 

Dock är den forskningen inte av intresse för mig, då mitt postkoloniala teoretiska perspektiv syftar 

till att undersöka de ideologiska bakomliggande koloniala strukturer som format Duras roman En 

fördämning mot Stilla havet. Även ett feministiskt, queerteoretiskt eller genusvetenskapligt 

perspektiv har ofta applicerats på Duras, då hon själv var en uttalad feminist och många av hennes 

verk innehåller komplexa könsrelationer och kan ses säga mycket om synen på kvinnlig autonomi 

och sexualitet. Hazel Rowley diskuterar forskningen om Duras, och konstaterar även hon att den 

just kretsat mycket kring genus- och sexualitetsfrågor.3 Rowley ansluter sig till den postkoloniala 

teoretikern Gayatri Spivak när hon hävdar att feministisk kritik ofta är blind inför imperialismens 

grundprinciper och gärna därför reproducerar desamma. När forskningens fokus hamnar på den 

litterära framställningen av (den vita) Kvinnan med stort K hamnar ofta andra förtryckssystem ur 

fokus och uppfattningen av dessa blir som bäst suddig.4 Artikeln publicerades 1997, men min 

upplevelse av den svensk- och engelskspråkiga forskningen som tillkommit sedan dess är att 

tyngdvikten fortfarande ligger i genus- och sexualitetsfrågor. Självklart är dessa frågor relevanta i 

relation till romanen men genusperspektivet kommer inte vara centralt för min analys- eller teoridel. 

Istället har jag valt att fokusera ras- och klassfrågor i min uppsats. 

 

                                                
3 Hazel Rowley, ”That Black Limousine on the Mekong: Marguerite Duras' Chinese Puzzle” i Auto/Biography Studies, 
Volume 12 Issue 1. 1997, s. 106. 
4 Rowley, 1997, s. 106. 
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Duras författarskap ur ett postkolonialt perspektiv 
Rowley konstaterar att alla Duras självbiografiska romaner stadigt placerar in sig i traditionen av 

orientalism, då de reproducerar och bygger vidare på europeiska representationer av Orienten som 

en mystisk och Annan plats.5 I artikeln väljer hon att fokusera på etnicitet, ras och klass i relationen 

mellan den unga kvinnan Suzanne och herr Jo som förekommer i romanerna En fördämning mot 

Stilla havet, Älskaren, och Älskaren från norra Kina. Då Rowleys intresseområde också ligger i 

självbiografin som form lägger hon också stor tonvikt vid Duras liv i relation till romanerna, något 

hon anser saknats i tidigare forskning. Detta har emellertid förändrats sedan 1997. Stora delar av 

den tidigare forskning jag tagit del av som publicerats sedan dess lägger stor vikt vid Marguerite 

Duras som person och författare. Inte bara forskningen om Duras har lagt stort fokus vid det 

självbiografiska draget och hennes liv utanför det litterära. Det blir tydligt att exempelvis En 

fördämning mot Stilla havet är delvis självbiografisk och bygger på Duras egen uppväxt i Franska 

Indokina med sin mor och två bröder, när en hör henne berätta om sitt liv i dokumentärfilmen 

Marguerite Duras århundrade.6 Mycket är skrivet om Duras som person, hennes liv och hur hennes 

politiska övertygelser och barndomen i Franska Indokina format hennes skrivande, både ideologiskt 

och språkligt. Mitt fokus kommer snarare ligga på ett textuellt plan än i hennes bakgrund. Jag är väl 

medveten om att de självbiografiska dragen finns där och att hennes skiftande politiska övertygelser 

färgat hennes skrivande, något jag berör nedan bland annat via Julia Waters. I min analys får detta 

däremot ingen större plats då jag väljer att fokusera på vad som står att upptäcka i romanen.  

 Som påpekat ovan så fokuserar Rowley mest på relationen mellan Suzanne och herr Jo i sin 

artikel. Hans, mellan de olika skildringarna av honom, varierande etnicitet blir föremål för 

diskussion i relation till de olika världspolitiska lägen i vilka de olika böckerna skrivits. 

Porträtteringen av herr Jo (ej namngiven i de två andra romanerna) förändras från att vara en 

oattraktiv, rik fransk man i En fördämning mot Stilla havet, till en kinesisk vacker prins i Älskaren 

från norra Kina. Rowley argumenterar för att detta både har att göra med att Duras familj dött och 

att detta gjort det möjligt att berätta andra saker än tidigare, och att det ras- och sexualpolitiska 

klimatet förändrats såpass mycket mellan 1950- och 1990-talet att det också möjliggjort andra typer 

av narrativ.7  

Ytterligare en postkolonial läsning av Duras görs av Mattias Aronsson. Han behandlar bland 

andra Marguerite Duras i sin artikel ”’We Are All Homeless Wanderers’: Transculturality and 

Modernism in the Works of Edith Södergran, Elias Canetti, Henry Parland and Marguerite Duras” 

                                                
5 Rowley, 1997, s. 108. 
6 Marguerite Duras århundrade http://www.svtplay.se/video/4983964/marguerite-duras-arhundrade/marguerite-duras-
arhundrade-avsnitt-1 sändes på K-special på SVT 27 november 2015 tillgänglig tom. 1 januari 2016. 
7 Rowley, 1997, s. 117-118. 



8 

som publicerades i tidskriften Planeta Literatur 2014. Med hjälp av begreppet ”transculturality” 

avser Aronsson få en bättre förståelse för bland annat Duras kulturella fusion och hybriditet.8 

Aronsson lägger stort fokus på Duras transnationella position, och påvisar hur stor betydelse Duras 

barn- och ungdomsår i Franska Indokina haft för hennes författarskap. Hennes kunskap om platsen 

är på grund av detta stor och flera av de litterära verk hon skrev utspelar sig i Vietnam under det 

franska kolonialväldet.9 Aronsson argumenterar genom läsningar av Duras Älskaren för att Duras 

transkulturalitet har sin grund i den kulturella miljö hon levt i och exponeringen för flera språk. 

Detta har enligt Aronsson gjort att denna transkulturalitet resulterat i en strävan hos Duras, att 

omfamna och även assimileras med ”den Andra”.10  

Även för Leslie Barnes är Duras levda erfarenhet i Franska Indokina av stor betydelse. 

Barnes diskuterar tre franskspråkiga författarskap och hur de formats av det franska koloniala 

projektet. Fokuset vad gäller Duras ligger främst på hennes språk och dess närhet till det 

vietnamesiska. Barnes anser att alltför mycket forskning underskattat Duras kulturellt blandade 

bakgrund, och att hon så tidigt talade vietnamesiska flytande och hur detta påverkat både hennes 

tematik och nyskapande språkliga form i romanerna.11 Hon argumenterar för att Duras litterära 

innovation inte är lika sammankopplad med den stora noveau roman-estetiken utan snarare går att 

härleda till just sammansmältningen med den vietnamesiska kulturen och språket hon levde som 

barn.12  

Av den postkoloniala forskning om Duras jag tagit del av är Duras and Indochina – 

Postcolonial Perspectives av Julia Waters (2006) särskilt relevant för vad jag avser undersöka i 

romanen och är den text jag kommer att gå mest i dialog med. I synnerhet kapitlet ”Un barrage 

contre le Pacifique: Colonialism and Class” är högst relevant för mig och den undersökning jag 

ämnar göra. 

Julia Waters utgår från att undersöka Duras allra tidigaste verk, publicerat under hennes 

dopnamn Donnadieu. Uppdraget fick hon genom sitt arbete vid ’Service intercolonial d'information 

et de propagande’, en statlig institution med uppgiften att skapa och sprida kolonial propaganda. 

Texten Det franska väldet (L’Empire français) är ett prokolonialt propagandaverk, som verkar blivit 

ignorerat eller förbisett av forskare innan Waters.13 Waters avser att undersöka relationen mellan 

                                                
8 Mattias Aronsson, “We Are All Homeless Wanderers”: Transculturality and Modernism in the Works of Edith 
Södergran, Elias Canetti, Henry Parland and Marguerite Duras’ i Planeta Literatur. Journal of Global Literary Studies 2014:3, 
s. 27. 
9 Ibid., s. 41. 
10 Ibid., 2014, s. 43. 
11 Barnes, 2015, s. 112. 
12 Ibid., s. 113. 
13 Julia Waters, Duras and Indochina: postcolonial perspectives. Society for Francophone Postcolonial Studies, Lincoln, 2006, s. 
8. 
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propaganda och litteratur genom att kartlägga den intertextuella relationen mellan Det franska 

väldet och Duras senare litterära texter. Waters argumenterar för hur det första propagandaverket, 

som skrevs sju år efter att Duras lämnat Indokina för gott, ekar även i de senare verk som utspelar 

sig på samma plats. Duras beskrev metoden hon använde sig av för att framställa geografiska 

kontexter (som det tidsmässigt och rumsligt avlägsna Indokina) som abstrakt måleri. Hon valde ut 

fyra eller fem motiv eller ’tecken’ som för henne tillsammans kunde representera essensen av den 

plats hon ville beskriva.14 Dessa touches de coleur är vad Julia Waters letar efter när hon gör sina 

jämförande läsningar och visar på att dessa återkommer i senare verk, ofta radikalt omarbetade. 

Waters menar inte att detta skett hos Duras på en fullständigt medveten nivå, utan argumenterar för 

att dessa litterära, ofullständiga minnen av ett avlägset Indokina kretsar kring samma uppsättning 

begränsade deskriptiva element. Dessa deskriptiva element fyller ofta olika syften beroende på text 

och kontext.15 

 Både bytet från propagandatext till litterär framställning och hennes förändrade politiska 

inställning till kolonialismen påverkar Duras sätt att beskriva densamma. Waters beskriver att Duras 

samhälleliga och kulturella kontexter påverkar sättet att skriva fram den koloniala situationen. 

Waters gör en historicerande läsning av skillnaderna mellan texterna, och pekar på vilka händelser 

som påverkat och förändrat synen på den franska nationen och kolonialismen, och hur de samverkat 

för att påverka Duras hållning i dessa frågor.16 Andra världskrigets umbäranden på både en 

individuell och kollektiv nivå påverkade Duras djupt och hon blev en engagerad medlem i det 

franska kommunistiska partiet, vilket färgade hennes framskrivning av klassfrågan och den 

antikoloniala tonen i En fördämning mot Stilla havet.17 Kolonialismen är enligt Waters 

kapitalismens kvintessens, och bourgeoisiens utnyttjande av arbetarklassens arbete motsvaras av 

motsättningen mellan livet på de perifera flodslätterna och det rika, överflödande koloniala centrum 

som huvudstaden utgör i romanen.18  

 Vidare beskriver Waters hur det i de delar av romanen som utspelar sig i Saigon blir tydligt 

hur det koloniala, rasistiska systemet smälter samman med det kapitalistiska. I staden är 

uppdelningen mellan vita, rika och de icke-vita, de fattiga, mycket skarp och tydlig i stadens olika 

delar och distrikt.19 Denna skillnad blir inte lika tydlig ute på de perifera slätterna, där även de vita 

kolonisatörerna lever i armod. De indokinesiska arbetarna lever dock under ett dubbelt förtryck, 

både det klassmässiga och det rasistiska. Dessa två förtryckande system samverkar tydligt, 

                                                
14 Waters, 2006, s. 9-10. 
15 Ibid., s. 10. 
16 Ibid., s. 24-25. 
17 Ibid., s. 26. 
18 Ibid., s. 27. 
19 Ibid., s. 30-31. 
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exempelvis genom att rasistiska stereotyper används som ursäkt för ett lands ekonomiska dominans 

över ett annat land.20 En fördämning mot Stilla havet skriver enligt Waters fram detta samspel 

mellan koloniala rasistiska hierarkier och kapitalistiska klasskillnader i det Franska Indokina.   

  

Teoretiskt ramverk 
Som redan påpekats ovan anlägger jag ett postkolonialt teoretiskt perspektiv i min analys av En 

fördämning mot Stilla havet. Som teori är den fruktbar i relation till romanen eftersom den utspelar 

sig i en kolonial kontext, och behandlar frågor om ras, kolonialism, etnicitet och klass, vilket alla är 

frågor som den postkoloniala teoribildningen ägnar sig åt. Ania Loomba beskriver det postkoloniala 

forskningsfältet som ett fält fyllt av diskussion och kritik, såväl inom fältet som utanför det. Bland 

annat har det riktats kritik mot den postkoloniala forskningen för att den politiserar den akademiska 

världen, som många anser borde hållas objektiv och neutral.21 Denna kritik och diskussion har enligt 

Loomba lett till att den postkoloniala idétraditionen kan uppfattas som något svårförståelig och 

förvirrande. Det är en heterogen och tvärvetenskaplig teoribildning, som kan verka komplicerad i 

vissa fall. Heterogeniteten är dock nödvändig att värna om, eftersom kolonialismen har tagit form 

på vitt skilda sätt genom historien. Det blir därför missvisande att tala om den som att den varit 

densamma på alla platser i alla tider och för alla som drabbats av den.22 Att behålla både ett mikro- 

och makroperspektiv är viktigt i relation till kolonialismen och den postkoloniala teorin. Loomba 

tar sig an en komplex teoribildning utan att varken förenkla eller krångla till. Därför kommer jag i 

min redogörelse för mitt teoretiska ramverk hålla mig nära hennes förståelse av vad det innebär att 

bedriva postkoloniala studier, med stöd av andra teoretiker där jag anser det vara lämpligt.  

Som nämnts ovan har kolonialismen sett ut på många olika sätt i skilda delar av världen, 

men den har överallt skapat komplexa relationer mellan de människor som ursprungligen befolkat 

de platser som koloniserats, och de människor som varit en del av det koloniala projektet.23 Loomba 

definierar kolonialism som ”erövringen och kontrollen över andra människors land och 

tillgångar.”24 Hon hävdar att den moderna europeiska kolonialismen inte med denna definition ska 

isoleras från de andra koloniala projekt som funnits mellan andra nationer, områden och riken, men 

att den kom att förändra världen på ett nytt sätt i jämförelse med tidigare kolonialvälden. Med 

inspiration från en marxistiskt historiematerialistisk idétradition diskuterar Loomba huruvida 

skillnaden delvis kan förklaras genom en uppdelning av dessa kolonialvälden i en förkapitalistisk 

                                                
20 Waters, 2006, s.31-32. 
21 Loomba, 2012, s. 9.  
22 Ibid., s. 10-11. 
23 Ibid., s. 17. 
24 Loomba, 2012, s. 18. 
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och en kapitalistisk form. Flöden av råvaror, rikedomar och människor gjorde att den kapitalistiska 

kolonialismen globalt omfördelade världens tillgångar, och att varken kolonialism eller kapitalism 

hade kunnat existera utan den andra.25 Det fungerar dock inte så enkelt att ett koloniserat område 

omedelbart upphör att vara koloniserat om den koloniserande nationen släpper sin formella 

politiska kontroll. Loomba menar att exempelvis den nutida amerikanska imperialismens militära 

och ekonomiska inflytande över stora delar av världen är ett tecken på detta.26 Även uppdelningen i 

världen som kolonial/postkolonial kan bereda en del problem, då det implicerar att kolonialismen är 

över och att dess verkningar inte längre är aktiva. Enligt Loomba kan ett land på samma gång vara 

postkolonialt, alltså formellt självständigt, och nykolonialt, exempelvis ekonomiskt och/eller 

kulturellt beroende. Länder som tidigare koloniserat områden kan utöva ett stort informellt 

inflytande över dem, och detta är viktigt att ha i åtanke innan en betecknar ett tidigare koloniserat 

område som postkolonialt.27 Försiktighet och precision är viktigt i användandet av termerna 

diskuterade ovan, något jag har ambitionen att bibehålla igenom min analys när jag vill undersöka 

de spår av kolonialism som dröjer sig kvar i En fördämning mot Stilla havet.  

Loomba beskriver hur den europeiska kolonialismen inte bara var en fråga om ekonomisk 

och politisk kontroll över kolonierna, utan att den av många sågs rent ideologiskt som vetenskapens 

och förnuftets seger över vidskepelsens krafter.28 Den europeiska vetenskapen och teknologin 

skulle spridas utanför den egna kontinenten och lära och uppmuntra lokalbefolkningar att anamma 

den ”rätta” europeiska läran. I kritiken mot kolonialismen har tänkare som Aimé Césaire med stöd i 

en marxistisk idétradition visat på hur kolonialismen liksom kapitalismen avhumaniserar och 

förtingligar den koloniserade. Frantz Fanon beskrev hur klass- och rasskillnader är 

sammankopplade fenomen i en kolonialt formad värld.29 Den marxistiska analysen behövde arbetas 

om för att bättre kunna omfamna även rasfrågan, menade Fanon.30 Fanon utvidgade analysen med 

frågor om psykologi och subjektivitet.31 Loomba diskuterar vidare hur ideologier har kunnat 

användas på olika sätt för att hålla förtryckta grupper på sin plats utan att formellt behöva agera 

med tvång.32  

Michel Foucault bygger vidare på tänkare som Marx, Engels och Althusser, och utgår från 

att det mänskliga subjektet varken är fritt eller självständigt, men han gör inga klara distinktioner 

mellan idéer och materiell verklighet. Vårt språk är uppbyggt på godtyckliga associationer, och 

                                                
25 Loomba, 2012, s. 18-19. 
26 Ibid., 2012, s. 21. 
27 Ibid., s. 22. 
28 Ibid., 2012, s. 34. 
29 Ibid., s. 35. 
30 För en initierad sammanfattning och diskussion av denna omarbetning se Loomba. Loomba, 2012, s. 36ff. 
31 Ania Loomba, 2012, s. 36. 
32 Ibid., s. 38-41. 
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språket blir ”ett system av tecken med relationella innebörder.”33 För att förstå dessa tecken behövs 

en mänsklig gemenskap som är överens om att de betyder ungefär samma sak, och dessa 

gemenskaper behöver också tecken för att kunna uppfatta sig om en sådan. På dessa grunder blir 

språket inte längre någonting objektiv utan laddat med betydelser.34 Språket blir det som 

konstruerar det mänskliga subjektet, och inga utsagor kan betraktas som oskyldiga eller neutrala.  

Genom detta teoribygge kan vi se hur språket, ord och bilder blivit så centralt i den forskning som 

gjorts om exempelvis kolonialismen. Kolonialismen blir inte bara kopplad till de materiella 

företeelser som diskuterats ovan som ekonomisk och politisk kontroll, utan kan också kopplas 

samman med frågor om sexualitet, subjektivitet, psykologi och språk. 35 Foucaults diskursanalys har 

varit av stor betydelse för postkoloniala kritiker som Edward Said. Diskurs är ett svårfångat begrepp 

men definieras av Loomba som ”en muntlig eller skriftlig genomgång av ett ämne som utforskas 

eller behandlas ingående.”36  En diskurs består av alla olika yttranden som rör ett specifikt ämne, 

och dessa yttranden befinner sig inom begreppsliga ramverk där kanske inte alla kan yttra sig, där 

inte alla röster blir hörda.37 Frågor som rör vem som yttrar vad i vilka sammanhang och om vad blir 

viktiga att ställa. Kopplingen till litteratur blir här mycket tydlig eftersom litteraturen blir en del av 

historieskrivningen: vad berättas om kolonierna och hur, vem säger det och vem förblir tyst? I min 

läsning av En fördämning mot Stilla havet återkommer jag till liknande frågeställningar. Språk och 

tecken är platser där ”olika ideologier korsar varandra och drabbar samman”, vilket innebär att 

litterära texter också blir platser där dessa krockar tar plats.38  Litteraturen fyller fler funktioner än 

att bara konsumeras för sina inneboende kvaliteters skull. Marknaden och utbildningssystemet har 

på olika sätt stort inflytande över vad som ges ut, läses, och av vem. Litteraturen har också 

historiskt sett fyllt en oerhört viktig funktion för kolonialmakterna, genom att bygga upp och stärka 

kolonisatörens kulturella auktoritet både i metropolen och kolonin. Litteraturen blir platsen där 

spänningar mellan olika ideologier skrivs ut, och skapar varandra, vilket blir tydligt i min analys av 

En fördämning mot Stilla havet. Litteraturen kan agera både stärkande och undergrävande av det 

koloniala systemet, inte sällan på samma gång. Litteraturen skrivs ur alla positioner av det koloniala 

spektrumet, och detta diskuteras utförligt hos Loomba, och jag kommer också diskutera detta 

utförligare i min analys.39 Litteraturen har varit en stor maktfaktor vad gäller att ge ett berättigande 

till det koloniala projektet, för att förstärka skillnader mellan kolonisatör och koloniserade så har de 

                                                
33 Loomba, 2012, s. 45. 
34 Ibid., s. 46. 
35 Ibid., s. 47. 
36 Ibid., s. 48. 
37 Ibid. 
38 Ibid., s. 77-78. 
39 Ibid., s. 78. 
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koloniserade i exempelvis reseskildringar beskrivits som monumentalt annorlunda än de som 

koloniserar dem.40   
 Kolonisatörer är lika lite som de som koloniseras en homogen kategori människor. Etnicitet, 

klass och kön är exempel på maktskapande kategorier som formar och omformar kolonialismens 

villkor olika för olika individer.41  För mig är i synnerhet klassfrågan intressant att kombinera med 

mina läsningar av kolonialismens rasmässiga åtskillnader i En fördämning mot Stilla havet. Anne 

McClintock skriver att ras, kön och klass inte är isolerbara erfarenheter, utan existerar i relation till 

varandra, på motsägelsefulla och motstridiga sätt. De är artikulerade kategorier som intimt och 

ömsesidigt konstituerar varandra.42 Vidare beskriver McClintock att europeiska (vita) män varit de 

mest direkta agenterna i de koloniala systemen, och att män och kvinnor inte upplevt kolonialismen 

på samma sätt. Koloniserade kvinnor har utsatts för dubbelt förtryck utifrån sina positioner inom 

köns- klass- och raskategorier. Kvinnliga kolonisatörer erfar också kolonialismens privilegier på 

annorlunda vis än män och andra koloniserande kvinnor beroende på klass- och rasfaktorer.43  

De olika sätt som kvinnor förtrycks på, i olika delar av världen, påverkar förstås de villkor 

som både deras sexuella och ekonomiska arbete organiserades även efter kolonialismens inträde. 

Som slavar, jordbrukare, hushållstjänare, mödrar, prostituerade och konkubiner i kolonialväldenas 

utkanter blir den koloniserade kvinnan tvungen att förhålla sig inte bara till de män som koloniseras 

med henne på allehanda sätt, utan dessa olika hierarkiska regler och restriktioner bestämmer också 

relationerna till de män och kvinnor som koloniserar dem. De kvinnliga kolonisatörernas villkor 

dikteras också av samma kategorier, men förstås på andra sätt. De vita kolonialkvinnorna reste till 

kolonierna men deras makt kringskars av äktenskaps- arvs- och egendomslagstiftningar, som 

placerade den mesta reella makten i knät på de vita kolonialmännen. Däremot kunde de i kraft av 

den vita rasens privilegier tillskansa sig viss makt över de icke-vita kvinnor och män som 

koloniserats. I detta hamnar de vita kvinnorna i en position av både utsatthet och maktutövande i 

kolonin.44 I McClintocks resonemang ovan blir det tydligt varför det blir viktigt och effektivt att 

analysera En fördämning mot Stilla havet i kategorier av både ras och klass. Frågor om kön är 

självklart också relevanta, som påpekats tidigare, men är inte min främsta prioritet. 

 

                                                
40 Loomba, 2012, s. 79. 
41 Ibid., s. 91. 
42 Anne McClintock, Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contest, Routledge, London, 1995, s. 
4-5. 
43 Ibid., s. 5-6. 
44 Ibid., s. 6. 
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Analys 
Dikotomier som aktiveras 
Som redan påpekats har litteraturen använts för att berättiga det koloniala projektet, både i 

metropolen och kolonin. Begreppet den Andre är användbart i dessa avseenden, för att ge möjlighet 

att skärskåda texter efter förtrycksstrukturer. 45 Genom att förmedla bilder av den koloniserade 

Andre, och konstruera henne som just Annan och annorlunda, i dikotom kontrast mot det tänkta 

(vita) subjektet ges moralisk och kulturell auktoritet över den Andre. 46 I de två följande avsnitten 

avser jag peka på hur detta sker i En fördämning mot Stilla havet, där lokalbefolkningen och främst 

barnen i denna porträtteras vida skilt från hur den vita kolonialfamiljen skildras. Loomba beskriver 

hur det inte bara är uttalat kunskapsproducerande litteratur (som reseskildringar, vilket nämnts 

ovan) som formats av tvärkulturella möten. Även böcker av mer inåtblickande karaktär, som 

behandlar mer av det ”privata” än det ”officiella” kan fungera på liknande sätt.47 Här passar En 

fördämning mot Stilla havet väl in. Genom att undersöka passager och formuleringar går det att 

avtäcka vissa av de underliggande koloniala och antikoloniala ideologier som texten bär på.  

 

Lokalbefolkningen som natur 
 

Mörkret föll verkligen snabbt i det här landet. Så snart solen försvann bakom berget, tände 
bönderna eldar av sur ved för att skydda sig mot de vilda djuren och barnen kom pipande 
hem till hyddorna. Så snart barnen var stora nog att förstå lärde man dem att vara på sin 
vakt mot sumpmarkernas förfärliga natt och mot de vilda djuren. Ändå var tigrarna mycket 
mindre hungriga än barnen och åt upp mycket få av dem. I själva verket, det som barnen 
dog av på den sumpiga Kamslätten, på en sida kringränd av Sydkinesiska Havet – som 
modern förresten envisades med att kalla Stilla havet, eftersom ”Sydkinesiska Havet” i 
hennes ögon hade något lantligt över sig, och eftersom hon i sin ungdom hade hänfört sina 
drömmar till Stilla havet och inte till något av dessa småhav som krånglar till saker i 
onödan – och mot öster tillmurad av den mycket långa bergskedjan som sträckte sig utmed 
kusten ända från långt uppe på den asiatiska kontinenten och som följde en nedåtgående 
kurva ända till Siamviken där den drunknade och dök upp igen i en mängd öar som blev 
mindre och mindre men som alla var lika uppsvällda av samma mörka tropiska skog, det 
som de dog av, det var inte tigrar, det var hunger, hungerns sjukdomar och hungerns 
händelser.48 
 

Utdraget ovan är läsarens första möte med lokalbefolkningens barn. Citatet föregås av att modern i 

den vita kolonialfamiljen släcker sin karbidlampa och förbereder middagen, och effekten blir att 

                                                
45 Edward Said använder i Orientalism begreppet ”den Andra” för att peka på hur dikotomier skapades inom det 
Orientalistiska fältet för att skilja mellan de koloniserande européerna och de koloniserade Andra. Framställningarna av 
Orienten skapar bilden av den europeiska kulturen samtidigt som den utvidgar och kvarhåller makten över de 
koloniserade och de platser som koloniseras. Genom att förmedla ”kunskap” om den Andra berättigas det koloniala 
projektets kontroll över densamma. Denna uppluckring av begreppet ”kunskap” för med sig ett ifrågasättande om de 
skarpa gränser mellan”objektivitet” och ”ideologi” som oftast skapats. Ania Loomba, 2012, s. 54. 
46 Loomba, 2012, s. 79. 
47 Ibid. 
48 Marguerite Duras, En fördämning mot Stilla havet, Modernista, Stockholm, 2014, s. 32 . 
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perspektivet på mörkret, den försvinnande solen och naturen sker genom moderns ögon. Tätt 

sammanvävt med beskrivningar av den natur som omger bungalowen finns barnen. Redan här 

etableras ett nära samband mellan barnen, djuren de måste skydda sig mot, och den omgivande 

naturen. Naturen är för modern främmande, det är inte ens ”rätt” hav som omger dem, utan modern 

bestämmer att det är Stilla havet, så som hon föreställt sig det när hon drömt. Trots att texten är 

skriven ur ett neutralt, ”nollfokaliserat” perspektiv blir det tydligt att stycket ovan är färgat av 

moderns blick, den vita kolonisatörens. “Det här landet” är inte hennes. Det är en västerländsk blick 

som ser på naturen, på barnen, på djuren. För barnen kopplas direkt samman med både djur och 

natur. Barnen kommer pipande hem till hyddorna, pipande är inte ett verb som förknippas med de 

läten barn ger ifrån sig, utan bär med sig en stark djurkonnotering. Hotet mot lokalbefolkningen 

konstateras i citatet vara de hungriga, vilda djuren, snarare än kolonialmakten och Stilla havet som 

är hotet mot den vita kolonialfamiljen. Ändå är barnen mer hungriga än vad tigrarna är och tycks 

definieras av sina kroppars hunger. Det är hungern och tigrarna som dödar dem. Barnen fokaliseras 

inte alls, utan blir skildrade med samma vita, västerländska blick som vilar på bergssilhuetten över 

Kamslätten.  

 Ania Loomba beskriver hur rasskillnader inte är något som ”uppfanns” av den moderna 

europeiska kolonialismen.49 Däremot menar hon att fördomarna som funnits redan tidigare 

intensifierades och vidgades i och med den moderna kolonialismen.50 Föreställningarna har förstås 

sett olika ut på olika platser i världen, och fyllt olika funktioner i olika kolonialrelationer, men 

barbari, nakenhet, smuts, primitivism, naivitet och irrationalitet är begrepp som på olika sätt 

associerats med den Andra inom koloniala ideologier.51 De vetenskapliga rasteoridebatter som fanns 

under 1800-talet gjorde sin beskärda del för att sprida dessa uppfattningar, och en dikotomi mellan 

”barbari” och ”civilisation” konstruerades som eviga tillstånd.52 Den starka kopplingen mellan 

lokalbefolkningens barn och de djur och den natur som omger dem pekar på att föreställningar som 

dessa lever kvar även i En fördämning mot Stilla havet. Deras språk är djurlika pipanden, och de 

dör på slätten antingen av hunger, eller som bytesdjur. 

 
När det inte var plantorna modern intresserade sig för var det för barnen. Det fanns många barn 
på slätten. Det var en sorts landsplåga. Det fanns barn överallt, uppflugna i träden, på 
stängslen, på bufflarna, som drömde, eller hopkrupna invid pölarna, som fiskade, eller vältrade 
sig i gyttjan på jakt efter dvärgkrabborna från risfälten. I floden hittade man också barn som 
plumsade, lekte eller simmade. […] Ty överallt där de gick, hade barnen sina följeslagare i 
släptåg, de kringirrande hundarna, utmärglade, skabbiga, hönstjuvar, som malajerna kastade 
sten på för att jaga bort och som de gick med på att äta bara i tider av stor hungersnöd, så 
magra och sega var de. Det var bara barnen som förlikade sig med deras sällskap. Och de 
skulle förmodligen dött om de inte hade följt med dessa barn, vars avföring utgjorde deras 

                                                
49 Loomba, 2012, s. 112. 
50 Ibid., s. 113. 
51 Ibid., s. 113-115. 
52 Ibid., s. 121. 
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främsta föda. Så snart solen gick ned försvann barnen in i hyddorna av halm, där de somnade 
på golv av bambuplankor efter att ha ätit sin skål med ris. Och när dagen kom översvämmade 
de åter slätten, ständigt åtföljda av de kringirrande hundarna som väntade på dem hela natten, 
hopkrupna bland hyddornas stolpar, i slättens varma och pestfyllda lera. Dessa barnskaror var 
som regnen, som frukterna, som översvämningarna. De kom varje år, regelbundet som 
tidvatten, eller, om man så vill, som skörden eller blomningen.53  
 

I citatet ovan så förstärks barnens koppling till naturen, växterna och djuren. De beskrivs som en 

landsplåga, som regnen, frukterna, som översvämningarna. Detta ger upphov till ett objektifierande 

av barnen, deras status som mänskliga subjekt blir obefintlig, på samma sätt som Orientalen 

avhumaniserats enligt Said i Orientalism.54 De förblir utan mänskligt språk, tätt sammankopplade 

med svält, hundar, sjukdom och smuts. De vältrar sig i leran som grisar skulle göra, trots att, som vi 

ska se nedan, leran är full med farliga sjukdomar. Sjukdom och smittsamhet diskuteras som social 

konstruktion under den viktorianska eran av Anne McClintock. För att den vita över- och 

medelklassen skulle hållas ”ren” och inte degenereras så spreds skräckpropaganda om den 

smittsamma, sjuka Andra; en Annan som definierades av sitt ras- och klassmässiga Annorlundaskap 

i relation till den vita över- och medelklassen. Faran utmålades som än större i kolonierna, där 

sjukdomarna var lika smittsamma som de oacceptabla sociala beteenden man ville undvika hos de 

vita viktorianerna. Biologi och smittsamhet tillskrevs de koloniserade Andra, och kopplades tätt 

samman med fattigdomen som blev en slags biologisk brist snarare än en effekt av sociala 

relationer.55 Spår av dessa ideologier går att hitta i En fördämning mot Stilla havet, som i 

kroppslighetens äckel i citatet och tonvikten vid det biologiska i beskrivningen av barnen. 

 Deras status som kollektiv, sammansmält massa, med en enda skär hungrig mun, det öde de 

tilldelas som genomgående skrivs in bidrar också till denna effekt. Barnen är natur, djur, kollektiv, 

där de som tillhör den koloniala familjen får vara kultur, människa, individ. Barnen blir som en 

oformlig, evig massa som sveper över landet precis som Stilla Havet. Denna retorik döljer de 

egentliga orsakerna till barnens levnadssituation: Eftersom de utmålas som eviga skrivs ingen 

möjlig förändring in. Inte heller kan det någonsin ha varit annorlunda. Stilla Havet är blint och 

obevekligt och barnen blir stumma och lika obevekliga. Barnen blir som en naturkraft, som Stilla 

havet, en förbannelse som gräshopporna över Egypten i Bibeln. 

 Barnen lever i någon slags parallelltillvaro som nomader utanför sina föräldrars omsorg:  
 

Ty det dog så många barn att slättens lera innehöll många fler döda barn än det funnits barn 
som hade fått tid att sjunga sittande på bufflarna. Det dog så många att man inte längre 
begrät dem och sedan länge inte gjorde några gravplatser åt dem. Utan helt enkelt, när 
fadern kom hem från arbetet grävde han ett litet hål framför hyddan och där lade han sitt 
döda barn. Barnen återvände helt enkelt till jorden, som de vilda mangoträden på höjderna, 
som aporna vid forsens mynning. De dog i synnerhet av koleran, som man får av den gröna 

                                                
53 Duras, 2014, s.103-104. 
54 Edward Said, Orientalism, Ordfront, Stockholm, 2013, s. 199. 
55 McClintock, 1995, s. 47-48. 
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mangon, men ingen på slätten tycktes veta detta.  Varje år, under mangosäsongen, såg man 
dem, sittande bland grenarna eller under trädet, i utsvulten väntan, och de följande dagarna 
dog de i allt större antal. Och andra intog under följande år deras platser, i samma 
mangoträd, och de dog i sin tur, ty de utsvultna barnens otålighet inför de gröna 
mangofrukterna är evig. Andra drunknade i forsen. Och andra dog av solsting eller blev 
blinda. Andra fylldes av samma maskar som de kringirrande hundarna och dog 
kvävningsdöden. Och det var nödvändigt att en del av dem dog. Därför att om barnen på 
slätten hade upphört att dö bara under några år skulle de ha blivit en sån hemsökelse på 
slätten att man säkert, i och med att man inte kunde nära dem, skulle ha gett dem åt 
hundarna, eller kanske skulle man ha satt ut dem i skogsbrynet, men då kanske till och med, 
vem vet, tigrarna skulle ha blivit less på dem. De dog alltså, och på alla sätt, och de föddes 
hela tiden. […] Och barnens skära munnar var alltid ytterligare munnar, öppna över deras 
hunger.56 

 

Barnen blir inskrivna i ett evigt kontinuum, en ostoppbar rörelse av årstider, död, svält och 

undergång. Detta blir en obrytbar cykel där tillvaron färgas av döden. De beskrivs som en 

hemsökelse, en plåga utan ände. År efter år äter de mangon, drabbas av kolera och dör, utan att 

förstå varför. De drabbas av parasiter vilket speglar hur de verkar som parasiter själva. Den naivitet 

som nämndes ovan hos Loomba blir oerhört tydlig här. Lokalbefolkningen och deras barn 

konstrueras som för dumma, för enkla och för barbariska för att förstå bättre eller sätta koleran och 

mangofrukten i samband med varandra. 

 Leslie Barnes anser att Duras beskrivningar av lokalbefolkningen och den indokinesiska 

naturen varken är ”picturesque nor exotic”, och hävdar istället att beskrivningarna är koncisa och 

nyktra.57 Jag ställer mig tveksam till detta. Det koncisa, exakta språket kan locka en att läsa 

beskrivningarna som neutrala, men jag anser att de absolut fungerar som exotiserande. 

Lokalbefolkningen och deras lidande konstrueras som något helt annat än det lidande som den vita 

kolonialfamiljen får utstå. Delvis har det att göra med fokaliseringen, att läsaren hela tiden får ta del 

av den vita familjens tankar, erfarenheter och känslor, och att det som förmedlas om 

lokalbefolkningen skildras ur ett utifrånperspektiv, inte sällan ser vi dem ur den vita moderns 

perspektiv. Det är detta perspektiv som den tänkta vita läsaren förväntas kunna identifiera sig med. 

Barnen beskrivs som hemmahörande i naturen, starkt kopplade till smuts, kroppslighet och sjukdom 

och kontrasteras ständigt mot den vita familjen: De badar, duschar och parfymerar sig innan de 

beger sig in till den närliggande staden Ram. Lokalbefolkningens lidande blir någonting en tänkt vit 

läsekrets kan hisna över, tjusas och äcklas av. 

 

Den vita familjen som kultur, vithet och rörelseutrymme 
Joseph, Suzannes bror, är intresserad av musik, och utan den skulle ha vara tvungen att fly sin väg 

från bungalowen. Musiken är samtidigt det som får honom att längta efter att ge sig iväg. Modern 

                                                
56 Duras, 2014, s.105-106. 
57 Barnes, 2015, s. 119. 
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anser att grammofonen är farlig för Joseph, det är den som får honom att längta efter staden, efter 

vita kvinnor han inte hunnit ligga med än. Han har legat med alla vita kvinnor som är tillräckligt 

gamla i den närmast belägna staden Ram.58 Både Suzanne och Joseph längtar bort och använder 

musiken som en dröm om modernitet, flykt och frihet. Joseph och Suzanne har en favoritlåt som 

heter Ramona, som de brukar spela på sin gamla skraltiga grammofon: 

 
Herr Jo påstod att Ramona inte spelades i Paris längre, sedan flera år, men det gjorde dem 
ingenting. När Joseph spelade den blev allting tydligare, sannare; modern, som inte tyckte 
om denna skiva föreföll äldre och de själva hörde sin ungdom bulta mot tinningarna som en 
instängd fågel. […] När de skulle resa sin väg var det den melodin, tänkte Suzanne, som de 
skulle vissla. Det var hymnen om framtiden, om avresorna, om slutet på otåligheten. Det 
som de väntade på var att förena sig med denna melodi som fötts ur städernas yra, som den 
var skapad för, där den sjöngs, fallfärdiga städer, sagolika, fyllda av kärlek. Den gav Joseph 
lust till en stadskvinna så fullständigt olik kvinnorna från slätten att hon knappt gick att 
föreställa sig.”59   
 
För Suzanne, liksom för Joseph, var att gå på bio varje kväll, det och att åka omkring i bil, 
ett av de uttryck mänsklig lycka kunde ta sig. Kort sagt, allt det som förde framåt, allt det 
som bar en framåt, antingen själen eller kroppen, vare sig det skedde på vägarna eller i 
filmdukens drömmar som var sannare än livet, allt som kunde ge en hopp om att snabbt få 
genomleva ungdomstidens långsamma revolution, det var lycka. De få gånger de hade farit 
till staden hade de tillbringat nästan hela dagarna på biografen och de talade fortfarande om 
de filmer de sett med lika stor exakthet som om det hade rört sig om minnen om verkliga 
saker de hade upplevt tillsammans.60 
 

I citaten ovan blir grammofonen, musiken, biograferna och bilarna tätt sammankopplade med 

ungdomens frihet, med revolt och flykt från den förtryckande galna modern. Moderniteten och 

staden finns tätt sammankopplade i citaten ovan, det är deras enda räddning för att de inte ska 

förgås på slätterna. Detta aktiverar en diskurs om modernitet och kultur, som kopplas tätt samman 

med Suzanne och Joseph och den strävan mot staden de har. Staden blir en möjlighet för dem att ta 

sig ifrån sin mor, som vill hålla dem kvar hos sig själv och som när sitt hopp om att livet på 

flodslätten någon gång ska bli uthärdligt. I staden finns också biograferna, där de kan drömma sig 

bort mot ett helt annat liv, någon helt annan stans, som hamnar inom räckhåll för dem i biografernas 

mörker. 

 Suzannes koppling till det moderna förstärks och framhävs också i relation till herr Jo, 

mannen som uppvaktar henne och som i romanen utgör en möjlig väg ut ur fattigdomen. ”Detta var 

den beundrare som tillföll Suzanne en kväll i Ram. Man kan säga att han precis lika väl tillföll 

Joseph och modern.”61 Suzanne ska hitta någon att gifta sig med. Det etableras trettiotalet sidor in i 

boken. Joseph påpekar att det inte är i den närmaste, mindre staden Ram som hon kommer hitta en 
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man att gifta sig med. ”Det finns de som gifter sig utan pengar, men då måste de vara mycket 

vackra, och det är ändå ovanligt” säger Joseph och konstaterar att Suzanne inte är tillräckligt vacker 

för att höra till dem som kan gifta sig utan pengar. De sätter alla tre sitt hopp till herr Jo, den 

förmögna man som uppvaktar Suzanne enträget. Han använder sin förmögenhet för att försöka 

vinna Suzannes gunst, och den första stora gåva han ger henne är en ny grammofon. Denna 

uppfinning utan annat syfte än underhållning fungerar som en symbol för moderniteten, för lättjan i 

att vara rik och att kunna lägga ansenliga summor på någonting som bara brukas för nöjes skull. På 

grammofonen ska de kunna lyssna på ”nyheterna från Paris”, de senaste populära skivorna har tagit 

sig ända ut på flodslätterna.62  Dörren till denna värld öppnas för Suzanne för att hon är vit, och 

alltså vacker. Hon lockas med läppstift, puder, tvål och hudkräm; saker som hör en modern, vacker, 

rik, ung (vit) flicka till. Samtidigt har de har inte ens elektricitet i sin bungalow. En flicka ur 

lokalbefolkningen hade inte kunnat glänta på dörren till alla dessa moderniteter, utan det är 

Suzannes hudfärg som gör att möjligheten att gifta sig rikt finns: En väg ut, en möjlighet att med sin 

kropp köpa en väg ut ur misären för henne och hennes familj. Modern vakar över Suzanne och herr 

Jos möten, över Suzannes dygd som är vad som kan rädda dem, förutsatt att herr Jo längtar 

tillräckligt mycket efter att ligga med henne för att fria.63 

 Suzanne längtar i sin tur efter staden, efter biografer, musik, frihet. På slätten finns det inga 

biografer, ingenting finns där. Suzannes mamma säger till herr Jo ”– Det är inte det att vi hindrar 

henne från att ligga med vem hon vill, men ni, om ni vill ligga med henne måste ni gifta er med 

henne.”64 Familjen både omfamnar och gör motstånd emot herr Jos förmögenhet, mot att de måste 

”sälja” dottern till en förmögen man som enligt dem är en idiot, ett fån, på grund av sin fattigdom. 

Suzannes sexualitet blir en handelsvara för familjen, men herr Jo är medveten om vilka skillnader 

som finns mellan olika kvinnors situationer på slätten och i staden. Han lockar med tre dagar i 

Saigon i utbyte mot en diamantring värd lika mycket som familjens bungalow.65 

  
– Det kommer hon aldrig gå med på, sa Suzanne. Herr Jo slog till ett hånskratt. I hans egen 
omgivning var det underförstått att flickorna förblev oskulder tills de gifte sig. Men han 
visste mycket väl att på andra platser, i andra omgivningar, var detta inte fallet. Han tyckte 
att de, med tanke på deras omgivning, var minst sagt tillgjorda. -–’Ni har verkligen ingen 
ungdomstid, sa han, hon har glömt hur det var att vara ung, det är otroligt.’ Det är sant att 
hon hade fått nog av slätten, av dessa barn som ständigt dog, av denna evigt härskande sol, 
av dessa oändliga vattenytor.66 
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Suzanne är en handelsvara, med hennes kropp kan familjen förhandla om sin egen socioekonomiska 

position, tillägna sig en viss rörlighet och agens. Hon har utrymme att vara trött på alla dessa barn 

som ständigt dör, hon har utrymme att längta efter biografer och den moderna världen, där de andra, 

lokalbefolkningens kvinnor, sitter fast i leran, passiviseras och förblir på sin plats. Denna längtan 

och trötthet ges också uttryck i texten, när vi tar del av Suzannes inre liv. Hon har med sin vita hy 

och skönhet en helt annan förhandlingsposition gentemot de patriarkala strukturer som omger 

kvinnorna i Franska Indokina. Hon har utrymme att kräva saker av herr Jo, att vara otrevlig och 

dröjande emot honom, då han är långt mindre attraktiv än hon, trots sin förmögenhet. Det blir 

tydligt i romanen att Suzannes position som vit, fransk kolonialkvinna är vad som gör att hon kan 

drömma om moderniteten, om kulturen, om ett lyckat liv i staden. Hon kopplas genom 

skildringarna av hennes och Josephs tankar och drömmar tydligt ihop med kulturen och 

moderniteten, i kontrast mot hur lokalbefolkningen och främst dess barn skildras som hopplöst 

eviga, naturbundna och utan någon som helst koppling till varken musik eller film.  

 Men Suzannes vithet är villkorad. Anne McClintock beskriver hur vithet ofta blir en fråga 

om nyans när klass, ras och kön överlappar varandra.67 Suzanne är senare i romanen, efter att ha 

lämnat herr Jo, på en promenad i Saigons exklusivaste vita kvarter. Hon känner sig iakttagen och 

blir alltmer osäker på sig själv ju längre hon går: 
 

Till och med kvinnorna var sällan ensamma. De gick i grupp. Suzanne mötte dem. 
Grupperna var alla omgivna av doften av amerikanska cigaretter, penningens friska dofter. 
Hon tyckte att alla kvinnorna var vackra och att deras sommarelegans var en skymf mot allt 
som inte var de. I synnerhet gick de som drottningar, pratade, skrattade, gjorde gester som 
var i total överensstämmelse med hela gruppens rörelse, rörelsen hos dem för vilka livet är 
utomordentligt lätt att leva. […] hon var löjlig och det syntes på henne. Carmen hade fel, 
det var inte alla givet att gå på dessa gator, på dessa trottoarer, bland dessa stormän och 
dessa kungabarn. Alla hade inte till sitt förfogande samma förmåga att röra sig. De såg ut 
att gå mot ett särskilt mål, bland välkända kulisser och bland likar. […] Ju mer man lade 
märke till henne, desto mer övertygade hon sig själv om att hon var skandalös, ett totalt fult 
och totalt dumt föremål. 68 

 

Suzanne skaver fullständigt mot sin omgivning, och omnämnandet om drottningar, kungabarn och 

stormän aktiverar snabbt en diskurs om klasskillnader, tillhörighet och hemmavarande i dessa 

exklusiva kvarter. Kvinnorna rör sig elegant, de är vackra och doftar av de dyra, eftersträvansvärda 

amerikanska cigaretterna. De rör sig med en lätthet, då deras förmögenhet gör deras liv lätta att leva 

till skillnad från Suzannes. Suzanne upplever sig som avhumaniserad i relation till de vita 

kvinnorna, på samma sätt som lokalbefolkningen avhumaniseras i relation till den vita 

kolonialfamiljen på slätten. Här blir det oerhört tydligt hur ras och klass konstituerar varandra och 

dikterar de villkor utefter vilka tillvaron formas i romanen. Det är på grund av sin position som 
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fattig som Suzanne upplever sig skava så oerhört emot de rika kvarteren och deras invånare. 

Tidigare har dessa kvarter också kopplats ihop med en oerhörd renhet, som i sin tur kopplas till 

vithet: 
 

De vita kvarteren i alla världens kolonialstäder var alltid, under de där åren, otadligt rena. 
Men det gällde inte bara städerna. De vita var också mycket rena. Så snart de anlände lärde 
de sig att bada varje dag, som man badar småbarn, och att klä sig i kolonialuniformen, den 
vita kostymen, immunitetens och oskuldens färg. Vid det laget hade första steget tagits. 
Avståndet ökade lika mycket, den första skillnaden mångfaldigades, vitt på vitt, mellan 
dem och de andra, som tvättade sig i himlens regn och det smutsiga vattnet i åar och floder. 
Vitt blir faktiskt oerhört lätt smutsigt.69 

 

 Julia Waters hävdar att det inte bara handlar om att ras dikterar klasstillhörigheten, utan att de 

förhåller sig ömsesidigt till varandra, att även klass dikterar ras i Duras roman. Bara de rikaste och 

mest framgångsrika kolonisatörerna räknas som riktigt vita, och Suzanne och hennes familj hör inte 

till dessa. Bara dessa de rikaste och framgångsrikaste är enligt Waters de som försvarar de 

värderingar och privilegier som hör den vita befolkningen till.70 De arbetar hårt för att utmärka sig 

från de fattiga, vita kolonisatörerna vilket Suzanne får erfara när hon råkar gå vilse i Saigons 

exklusiva kvarter. Den vita rika överhögheten särskiljer sig från sin fattiga kusin genom både en 

utpräglad renlighet och genom att uppbära en sorts kolonial uniform. Varken denna uniform eller 

renhet är tillgänglig för de fattiga, oavsett vilken rasmässig kategori de tillhör.71 Duras gör den 

binära uppdelningen mellan kolonisatör och koloniserad mer pluralistisk, skriver Waters.72 Frågor 

om klass, ras, och kön vävs här tätt samman. Suzanne saknar inte bara den vita uniform som de rika 

vita människorna bär, utan hennes hela väsen är fult, skandalöst. Detta kopplas ihop med en diskurs 

om kön, klass och sexualitet när vi får reda på att hennes klänning är ”alltför kort, alltför trång.”73 

Suzanne sexualiseras i sin klasstillhörighet, och kan aldrig bli lika elegant och värdig som de rika 

vita kvinnorna. Även om hon i kontrast till lokalbefolkningen kopplas till kultur, till modernitet, till 

staden, så blir det plågsamt uppenbart att hon inte heller hör naturligt hemma där. Hon uppfyller 

inte vithetens alla kriterier. 
 Trots att den socioekonomiska situationen för de fattiga vita kolonisatörerna och de 

ursprungsinvånare som befolkar flodslätterna bitvis skrivs fram som likartade, så är det uppenbart 

att de rasistiska hierarkierna kvarstår som en avgörande faktor i dessa koloniala sammanhang. 

Duras skildrar inte ursprungsbefolkningen som lever i staden, varken de utfattiga eller urbana 

intellektuella. De skulle lika gärna kunna vara icke-existerande. Det är snarare mycket begränsade 
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delar av Saigon som läsaren möter. Saigons ursprungsinvånare är effektivt hållna utom syn- och 

räckhåll för läsaren, skriver Julia Waters.74 I det strikt segregerade Saigon blir inte gränserna mellan 

de olika etnicitets- ras- och klasstillhörigheterna lika suddiga, som ute på periferins flodslätter där 

gråzonerna istället är större.  

 Det blir tydligt att de olika grupperna har helt olika rörelsemönster i sina liv. Även om 

Suzanne upplever sig sitta fast, vara fången i sin fattigdom, i sin position som kvinna, så finns det 

en dröm, en strävan, en rörelse, som pekar framåt, mot framtiden och moderniteten. Det är en 

rörelse som kan göras både med kroppen i en bil, eller med själen i en biograf, där man kan få se 

och lära sig om ytterligare andra sätt att existera och leva. De lokala kvinnorna i romanen sitter 

däremot fast, som om leran vore kvicksand. I en evig cykel av födsel och död sväller deras magar ”i 

en rytm som växternas, som om genom lång och djup andning varje kvinnas mage svällde upp med 

ett barn varje år, kastade ut det, för att sedan hämta andan för ytterligare ett.”75 De lokala kvinnorna, 

såväl som barnen, blir tätt sammanvävda med naturen, och kontrasteras mot bilden av Suzanne, den 

vita, vackra moderna kvinnan, som vill och kan utveckla sin kropps riktning såväl som sin själs. 

Hon kan bada och parfymera sig med lavendeltvål flera gånger om dagen om hon så vill, medan de 

lokala kvinnorna sitter fast i leran och taktfast föder sina barn. Julia Waters beskriver hur hon anser 

Suzanne och hennes familj vara offer för en grym kolonial exploatering i sin forskning om En 

fördämning mot Stilla havet.76 Det påståendet stämmer förstås, då de är oerhört fattiga och verkligen 

utsätts för grymheter utifrån sin position som fattig (vit) familj. Men att tillskriva dem en så utsatt 

position när det uppenbart i romanen finns en grupp människor som lider än större umbäranden blir 

problematiskt. 

 På liknande sätt som Gayatri Spivak kritiserat 1800-talets feministiska projekt för att skapa 

ett alltför enhetligt kvinnligt subjekt på bekostnad av den Andra kvinnan, som avhumaniseras och 

marginaliseras ytterligare, så går det också att läsa relationen mellan Suzanne och 

lokalbefolkningens kvinnor i En fördämning mot Stilla havet.77 Suzannes utsatthet och 

marginalisering som fattig kvinna i en patriarkal och kapitalistisk värld omförhandlas i romanen och 

hennes möjligheter till agens och inverkan på sitt eget liv skrivs fram successivt. Detta sker dock i 

ständig kontrast mot fondens och miljöbeskrivningarnas namnlösa barn och kvinnor, som varken 

blir subjekt eller har någon väg ut ur sitt armod. Suzannes rörelse mot modernitet, en friare 

sexualitet, ett liv i staden istället för på flodslätterna bildar en kraftig kontrast mot de kvinnor och 

barn som både cykliskt och evigt sitter fast i flodslätternas pestsmittade lera. 
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Föräldraskap, sexualitet och hudfärg 
Föräldraskapet hos de vita och icke-vita föräldrarna skildras i En fördämning mot Stilla havet 

monumentalt olika. Där de icke-vita föräldrarna är passiva och likgiltiga, samt tillåter sina barn att 

leva vind för våg i flodslätternas våld, så kämpar den vita kvinnan med alla medel hon har för att rå 

om sina högt älskade barn. Hon sörjer också något våldsamt när det ettåriga barnet ur 

lokalbefolkningen som hon tar in i sitt hem dör. 
 

Modern hade alltid haft ett par stycken hos sig under sina första år på slätten. Men nu hade 
hon fått lite avsmak för det. Ty med barnen hade hon inte heller haft någon tur. Det senaste 
hon hade tagit hand om var en liten ettårig flicka som hon hade köpt av en kvinna som 
passerade på grusvägen. Kvinnan, som hade skadat ena foten, hade behövt åtta dagar för att 
ta sig från Ram; längs hela vägen hade hon försökt ge bort sitt barn. I byarna där hon hade 
rastat hade man sagt ’Gå till Banté, där finns det en vit kvinna som intresserar sig för barn.’ 
Kvinnan hade lyckats ta sig ända fram till jordlotten. Hon förklarade för modern att barnet 
gjorde det svårt för henne att återvända till norra delen av landet och att hon aldrig skulle 
orka bära henne ända dit. Ett ohyggligt sår hade frätt sönder hennes fot från hälen. Hon sa 
att hon älskade sitt barn så mycket att hon hade gått 35 kilometer på tårna av sin sjuka fot 
för att ge det till henne. Men hon ville inte ha det längre. Hon ville försöka få en plats på 
taket till en buss och återvända till norr. Hon kom från Ram, där hon hade varit bärare i ett 
år. Modern hade haft kvinnan hos sig några dagar och försökt sköta om hennes fot. I tre 
dagar hade kvinnan sovit på en bastmatta i skuggan av bungalowen, steg bara upp för att 
äta och somnade omedelbart efter det, utan att höra hur det var med hennes barn. Sedan 
hade hon tagit farväl av modern. Denna hade gett henne lite pengar för att hon skulle kunna 
ta bussen en del av vägen mot norr. Hon hade velat ge henne barnet tillbaka, men kvinnan 
var fortfarande ung och vacker och ville leva. Hon hade envist vägrat. Det var en liten 
ettårig flicka, som man kunde tro var tre månader.78  

 

På samma sätt som med fördämningarna och jordlotten är de lokala barnen något som modern har 

otur med och som hon i takt med med adoptionsförsöken fått avsmak inför. Kvinnan som kommer 

med ettåringen, som skildras i citatet ovan, säljer sitt barn till Suzanne och Josephs mor. Hon säljer 

sitt barn för att själv kunna ta sig tillbaka till de norra delarna av landet, hon vill leva sitt liv, för hon 

är ung och vacker och barnet skulle ligga henne till last om hon tog med det. Både Suzannes mor 

och den unga kvinnan med ettåringen säljer på sätt och vis sina döttrar. Suzannes mor är beredd att 

gifta bort sin dotter till en man hon föraktar, men inte till vilket pris som helst. För att herr Jo ska få 

Suzanne måste han vara beredd att rädda hela familjen ekonomiskt, och inte ens när han bjuder dem 

på allehanda lyx så är de trevliga emot honom. Kvinnan med ettåringen är däremot väldigt mån om 

att bli av med sitt barn som hon ”älskade så mycket att hon gått 35 kilometer på tårna”. När hon blir 

erbjuden pengar och att få behålla sitt barn tackar hon nej. Hon vill bli av med barnet och tappar så 

fort hon slipper det intresset, sover utanför den vita familjens bungalow, får mat av dem och ger sig 

sedan iväg, utan att höra efter hur det är med den lilla flickan. Det är en helt annan typ av 

föräldraskap som skrivs fram här, jämfört med det föräldraskap som den vita kolonialmodern 

praktiserar, där hon vakar över och matar sina båda nästan vuxna barn. Suzannes mor utkämpar en 
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oerhörd kamp, mot kolonialsystemet, mot Stilla havet, mot herr Jos närmanden, mot den 

skoningslösa situation deras fattigdom försatt dem i, allt för barnens skull. Hennes galenskap gör att 

hon skriker och slår dem, men inte desto mindre är hennes kamp för deras väl och ve ursinnig. 

Detta kontrasteras mot det nonchalanta sätt den icke-vita kvinnan lämnar ifrån sig sin ettåring och 

ger sig iväg för att ”leva” på grund av sin ålder och skönhet. Suzannes mor är varken vacker eller  

ung och har inte heller liv eller vett kvar eftersom hon offrat allt för sina barns skull. Den Andra 

kvinnan framställs som, med västerländska mått mätt, en dålig och ansvarslös mor som ger upp sitt 

barn för sin egen lyckas skull. 
 

Modern, som förstod sig på sådant, hade sett redan från början att hon inte skulle leva 
länge. Emellertid, varför vet man inte, hade hon fått infallet att snickra en liten vagga åt 
henne, som hon ställde in i sitt sovrum, och hon hade sytt kläder åt henne. Den lilla flickan 
levde tre månader. Sedan, en morgon faktiskt, då modern klädde av henne för att tvätta 
henne, såg hon att hennes små fötter var svullna. Modern tvättade henne inte den dagen, 
hon lade ned henne igen och kysste henne länge: ’Nu är det slut’ sa hon, ’i morgon har det 
nått hennes ben och sedan når det hjärtat.’ Hon vakade över henne i två dagar och den natt 
som föregick hennes död. Barnet höll på att kvävas och gav ifrån sig maskar som hon drog 
upp ur halsen på det genom att rulla dem runt fingret.79 
 

Trots att Suzannes mor vet redan från början att barnet kommer dö klär hon det i kläder hon sytt 

själv, till skillnad från lokalbefolkningens föräldrar som låter barnen leva nakna tills de är tolv då de 

får små skynken att skyla sig med. Hon snickrar en vagga, och sover i samma rum som det stackars 

barnet som snabbt blir sjukare. Modern visar en stor omsorg om den lilla flickan, drar upp maskar 

ur hennes hals, en omsorg som inte verkar existera i lokalbefolkningens föräldraskap. Hon tvättar 

den lilla flickan tills hon inser att döden snart kommer inträffa. En helt annan omsorg visas barnet 

än den som lokalbefolkningen visar för sina egna barn. Hon vakar över barnet och ”förstår sig på 

sådant”, hon framställs som att hon vet mer om dessa sjukdomar än lokalbefolkningen gör, vars 

barn år ut och år in äter kolerasmittad mango utan att någon förstår varför de blir sjuka. 80  
 

Upp till ungefär ett års ålder levde barnen upphängda på sina mödrar, i en bomullspåse som 
var fastbunden vid magen och axlarna. Man rakade deras huvuden tills de var tolv år, tills 
de blev tillräckligt stora för att lusa av sig själva, och de gick nakna ungefär lika länge. 
Sedan täckte de sin kropp med ett skynke av bomull. Då de var ett år släppte modern dem 
ifrån sig och anförtrodde dem åt de större barnen och tog bara tillbaka dem för att ge dem 
mat, mun mot mun ge dem ris som hon först hade tuggat. När hon råkade göra det inför en 
vit, vände den vite bort huvudet i avsmak. Mödrarna skrattade åt det. Vad kunde väl den 
sortens avsmak ha för betydelse på slätten? Det var ju sedan tusen år som man gjorde så för 
att ge barnen mat. Snarast för att försöka rädda några av dem från döden.81  
  

Lokalbefolkningens barn tas om hand av sina biologiska föräldrar precis så länge så att de kan börja 

klara sig själva. Jämfört med föräldraskapet som det porträtteras i den vita kolonialfamiljen så blir 
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kontrasten oerhörd. Barnen tar hand om varandra och vårdas endast i ungefär ett år. Suzanne är 

sjutton, och bor fortfarande hos sin mamma som slåss som ett djur för henne och hennes äldre bror. 

De får stuvningar som modern serverar, gjorda på vadarfågel, och kan till och med få kondenserad 

mjölk vid festligare tillfällen. Lokalbefolkningen har ett ”ociviliserat” sätt att mata sina barn och 

försöka få dem att överleva. Det finns en oerhörd intimitet i att mata sitt barn mun mot mun, men 

detta har också en oerhört stark konnotation till hur djur matar sina ungar. Över huvud taget ger 

skildringarna av de lokala barnen och deras föräldrar starka associationer till djur och deras 

naturbundna sätt att ta hand om sina små. Skildringen är dock på samma gång lojal mot 

lokalbefolkningen, där de vitas ignorans skrattas åt och framställs som löjeväckande i deras ögon. 
 Trots att lokalbefolkningen befinner sig i denna eviga cykel av liv, sjukdom, svält och död 

förstår de inte varför, och är fullkomligt maktlösa inför att förändra sin situation, att rädda sina barn. 

För de bara fortsätter dö. Men inte ens den vita kolonialmodern kan rädda ettåringen: 

 
Joseph hade begravt henne i en glänta på berget, i hennes lilla säng. Suzanne hade vägrat se 
henne. Det hade varit mycket värre än hästen, det värsta av allt, värre än fördämningarna, 
än herr Jo, än oturen. Modern, som ändå hade väntat sig det, grät dag och natt, hon hade 
blivit rasande, hon hade svurit att aldrig mer ta hand om något barn, ’vare sig härifrån eller 
långt bortifrån.’ Sedan, som med allt annat, hade hon börjat om. Men nu tog hon inte längre 
till sig några.82 
 

Hennes omsorg sträcker sig till och med så långt att ettåringens död påverkar henne oerhört starkt, 

trots att barnet bara bott hos dem i tre månader. Barnets död påverkar henne djupare och värre än 

allting annat någonsin gjort. Barnet är inte ens hennes eget och den vita kolonialmodern reagerar 

med tårar och raseri, och till slut blir hon tvungen att svära sig fri från fler känslomässiga band till 

de lokala barnen. Detta kontrasteras mot hur lokalbefolkningen framställs som nästintill likgiltig 

inför sina barns död:   

 
Det dog så många att man inte längre begrät dem och sedan länge inte gjorde några 
gravplatser åt dem. Utan helt enkelt, när fadern kom hem från arbetet grävde han ett litet 
hål framför hyddan och där lade han sitt döda barn. Barnen återvände helt enkelt till jorden, 
som de vilda mangoträden på höjderna, som aporna vid forsens mynning.83 
 

Citaten ovan visar på den stora skillnad som finns i skildringarna av föräldraskap i En fördämning 

mot Stilla havet. Barnen dör i sådana mängder att lokalbefolkningen inte längre kan eller vill sörja 

dem. De grävs ned i små hål utanför hyddan de bott i, vilket kontrasteras mot Josephs hantering av 

den ettåriga lilla flickan, som begravs på en utvald vacker plats i sin lilla vagga. Lokalbefolkningens 

eventuella känslor inför att behöva begrava sina barn så unga och i sådana mängder får här ingen 

plats, ingen uppmärksamhet. Den erfarenheten tystas genom ett konstaterande att man inte längre 
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begråter dem, att de inte längre fick några gravplatser. Precis som Suzannes moder slutar ta till sig 

de lokala barnen har även lokalbefolkningen slutat. Men detta slut måste ha föregåtts av någonting 

annat, en erfarenhet och en sorg som inte uttalas i romanen. Effekten blir då att läsaren får en insatt 

förståelse av Suzannes moder, av hennes vägran att ta barnen till sig, baserad på det trauma som 

förlusten av ettåringen utgör. Lokalbefolkningens sorg finns kvar i bakgrunden, outtalad, stum, och 

evig i relation till barnen i sin evighetscykel av födsel, sjukdom, våld och död. Lokalbefolkningens 

röster förmedlas aldrig i texten, och eftersom moderns röst, känslor och tankar finns där blir 

läsarens förståelse för henne så mycket större. 

  Som jag visat ovan fortsätter de dikotoma uppdelningarna mellan lokalbefolkningen och 

den vita kolonialfamiljen att förstärkas i romanen även i relation till föräldraskapet. Den vita 

kvinnan blir en helt annan typ av förälder än den lokala, icke-vita kvinnan. Men liknande 

uppdelningar uppstår också i relation till sexualitet: 

 
Varje kvinna på slätten fick sitt barn varje år, så länge hon var ung nog för att hennes man 
skulle åtrå henne. Under torrtiden, då arbetet på risfälten minskade, tänkte männen mera på 
kärlek, och det var helt naturligt att kvinnorna blev tagna under den årstiden. Och under de 
följande månaderna växte magarna. På så sätt, förutom de som redan kommit ut ur dem 
fanns det de som fortfarande var i kvinnornas magar. Detta fortsatte regelbundet, i en rytm 
som växternas, som om genom lång och djup andning varje kvinnas mage svällde upp med 
ett barn varje år, kastade ut det, för att sedan hämta andan för ytterligare ett.”84 

 

Den koloniserade kvinnans relation till ”sin” sexualitet skiljer sig monumentalt från den vita 

kvinnans, Suzannes. Suzanne uttrycker i romanen att sex skulle kunna intressera henne, inte med 

herr Jo förstås, men med någon som hon är attraherad av, en jägare eller en man från staden. Hon 

sitter i en biosalong och önskar intensivt hur hon fick vara en som kysste en älskad.85 Suzannes 

sexualitet kopplas ihop med det moderna, med biograferna där begäret väcks: ”Innan man älskar på 

riktigt gör man det på bio först, sa hon. Den stora fördelen med bio var att den gav flickorna och 

pojkarna lust till det och gjorde dem otåliga att fly från sin familj.”86 Hon kan jämföra sin friare herr 

Jo med dessa män och hota med att överge honom, vilket hon också sedan gör. Suzanne har 

valmöjligheter på ett helt annat sätt än de icke-vita lokala kvinnorna. Deras relation till sex består av 

att bli ”tagna” av männen när deras sexlust ökar med årstidsväxlingarna, precis som kvinnornas 

magar växer i takt med desamma. McClintock beskriver hur svarta koloniserade kategoriserats som 

sexuellt avvikande, primitiva utan moral och äktenskapsarrangemang.87 På liknande sätt porträtteras 

lokalbefolkningskvinnorna i En fördämning mot Stilla havet. Precis som barnen blir kvinnorna 

också liknade vid och beskrivna i absolut närhet till naturen, till växter, till djur. Beskrivningen av 
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deras sexuella liv och föräldraskap skulle lika gärna kunnat vara en beskrivning av ett djurs. De 

koloniserade kvinnorna sväller upp i växternas rytm, och blir beskrivna precis som barnen med 

formuleringar som hade kunnat syfta på djurs egenskaper. Kvinnorna precis som barnen 

avhumaniseras och reduceras till passiva offer för den manliga sexualiteten och naturens grymhet. 

De är för primitiva för att inneha en subjektsposition, eller ett modernt intresse för sexuella 

relationer. 

 

Makt, röst och agens 
Sättet som de olika grupperingarna i romanen skildras är som jag visat ovan mycket olikt varandra, 

och detta får tydliga konsekvenser för läsningen av romanen och dess karaktärer. Nedan skall jag 

diskutera hur röst, makt och aktörskap på olika sätt hänger ihop i relation till skildringarna av den 

vita kolonialfamiljen å ena sidan, och lokalbefolkningen å den andra.  

 Modern beskrivs med utgångspunkt först i sin barndom, sina drömmar om ett rikt liv i 

kolonin och sina misslyckanden i densamma. Hon lockas dit av en affisch där ett vitt kolonialpar 

klädda i vitt gungar med ”leende infödingar fjäskade omkring dem”.88 Trots alla motgångar kan 

man ändå säga att moderns dröm om ett liv motsvarande det på affischen delvis uppfyllts, genom 

den undfallande Korpralens närvaro i familjens liv. Korpralen är den enda ”namngivna” lokalbon i 

En fördämning mot Stilla havet. Julia Waters diskuterar korpralen och skildringen av honom i 

romanen. Han skildras med sympati, men en sympati klart färgad av rasistiska koloniala 

strukturer.89 Trots att Suzanne och hennes familj är så fattiga och utsatta har de ändå råd att anställa 

honom att utföra kroppsarbete hemma hos dem. De kan alltså upprätthålla de koloniala dominans- 

och maktstrukturer som annars i romanen mest hör de rika kolonisatörerna till. Korpralen har i 

egenskap av lokalinvånare inte heller de möjligheter till ekonomiskt och/eller socialt avancemang 

som står den vita familjen till buds. Moderns relation till Korpralen såväl som den övriga 

lokalbefolkningen består av en stor del paternalistisk medömkan snarare än empati och respekt 

menar Waters. Hennes attityd och handlingar gentemot denna grupp kan sägas förkroppsliga 

kolonialismens ”humanistiska” retorik, vilken kontrasteras mot de exploaterande materialistiska 

verkligheter den skapar.90 

 Korpralen gestaltas inte alls som modern, utifrån sina drömmar, psykologiska reaktioner på 

misslyckanden och känslor inför sina barn och den förlorade maken, utan nämns första gången i 

romanen i relation till det kroppsarbete han utför. Hans hörsel håller på att försämras, och detta 
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kommenteras inte genom att hans egna känslor inför detta beskrivs, utan istället så förstår vi att 

modern måste vråla allt högre åt honom för att han ska förstå hennes order.91 Leslie Barnes menar 

att beskrivningen av korpralens livsöde är det mest brutala vittnesmålet om det koloniala projektet i 

hela romanen. Beskrivningen av hans livsöde väcker associationer till nazisternas 

koncentrationsläger under andra världskriget.92 Däremot får han aldrig berätta sin historia själv. Det 

är ur kolonialfamiljens ögon vi får se honom. En icke-vit människas liv och olycka kan aldrig mötas 

med mer än medömkan. De vita karaktärerna är de enda som i romanen tillåts ha egna röster, 

identiteter eller agenser, på samma sätt som de är de enda som har möjlighet till förändring och 

framgång. Berättelsen om Korpralen och hans liv, berättad förmodligen med syfte att belysa 

kolonialismens brutala verkningar, förmedlas antingen genom den allvetande berättarens 

tredjepersonsperspektiv, eller genom den vita moderns yttranden och tankar. Detta står i stark 

kontrast till den starka identifiering som sker genom fokaliseringen som sker i relation till Suzannes 

familj berättelsen igenom. Trots den sympati som uttrycks för Korpralen och hans fru så berättas 

deras historia konsekvent åt dem ur ett vitt perspektiv, istället för att de får berätta sina egna liv.93 

 Vi blir redan i bokens inledning omsorgsfullt insatta i hur Suzannes mamma långsamt gått 

sin väg mot galenskapen, hur kolonialismens byråkrater som utdelar jordlotterna, Stilla Havet, 

umbärandena och ensamheten driver henne över galenskapens rand. Hennes envishet och kamp mot 

det skoningslösa koloniala jordlottssystemet å ena sidan, och Stilla havets oundvikliga förödelse å 

andra sidan manar till djup sympati för hennes person.94 Hon kämpar som ett vilddjur för sin och 

sina barns fortsatta överlevnad, och trots att hon i mångt och mycket är hemskt osympatisk, gapar, 

slår sina barn och stundvis beter sig lika skoningslöst som Stilla havet så finns det genom den 

bakgrund som tecknats av karaktären en benägenhet att förlåta henne för hennes synder. Denna lyx 

är inga lokala, icke-vita karaktärer förunnad. 

 Det enda motstånd som nämns mot de omständigheter som kringskär deras liv så 

fruktansvärt kommer på de vita kolonisatörernas initiativ i form av att Suzannes mor föreslår 

byggandet av fördämningarna. Slättens lokalbefolkning blir förvånad av hennes förslag, och har 

dessutom under de tusental år ”de” befolkat slätterna vant sig vid sin misär såpass att de inte kan 

föreställa sig en förändring. Dessutom har misären skänkt dem en passivitet, som fungerar som 

försvarsmekanism inför att deras barn ständigt dör av svält, och att deras skördar förgås. Det är den 

vita kolonialkvinnan som har lösningen på deras problem, hon har både den tekniska lösningen och 
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den motivation de saknar i sin passivitet.95 Passiviteten hos bönderna som levt på flodslätterna i 

”tusentals år” kontrasteras mot den vita kolonialkvinnans envetenhet och mod att trotsa både 

byråkrati och naturkrafter för att skydda sina barn och säkra dem en framtid.96 Denna envetenhet 

och detta mod är ingenting som de infödda bönderna bär på, utan arbetet och kampen måste ske på 

initiativ av henne. De blir förvånade av blotta tanken på att livet skulle kunna vara annorlunda än 

det kontinuum av misär och död som kolonialväldet i Duras skildring placerat dem i. Slätten ska bli 

”befriad” av den vita kvinnan, barnen ska inte längre dö.  

 Trots att familjen som skildras i En fördämning mot Stilla havet ständigt misslyckas med 

sina projekt, är fattiga och lever i misär, finns det stora maktobalanser mellan dem och 

lokalbefolkningen, som delvis döljs av romanens ständiga framskrivande av familjen som just fattig 

och olycklig. De är på inga sätt en lyckad kolonialfamilj, men makten och medlen finns hos dem 

ändå. 
Det hade räckt med en småsak för att få dem att stiga ur sin passivitet. En gammal medellös 
kvinna som sa åt dem att hon hade bestämt sig för att kämpa förmådde dem att kämpa som 
om de bara hade väntat på detta sedan tidens början.97 
 

Suzannes mor beskrivs som medellös, men har ändå råd att betala (med rabatt) för de 

mangrovestammar som behövs för bygget.98 Ingen av de infödda familjerna har råd med detta, och 

det är en avgörande skillnad som förtigs i romanen. Det är också uppenbart att det finns en stor 

makthierarki de olika grupperna emellan, då modern placerar tre familjer i en liten by hon anlagt för 

att hålla utkik.99 Mamman fungerar delvis som en kolonial maktinstitution som kan flytta på 

lokalbefolkningen hur hon vill. Hon låter ibland bönderna få kinin och tobak, och låter dem, 

hänförda, lyssna till hennes livshistoria. Hon berättar för dem hur det korrupta system de alla är 

offer för fungerar, information som de infödda bönderna inte har tillgång till och som är ny för 

dem.100 Hennes etnicitet och vithet ger henne tillgång till den sortens information som de inte har, 

vilket ger henne makt och möjlighet till en förändring som de andra saknar. Hon är inte medellös i 

samma utsträckning som lokalbefolkningen är, då hennes hudfärg och etnicitet skänker henne en 

möjlighet till agens som de inte har. Att hennes vilja att kämpa för sitt liv är det enda som behövs 

för att väcka lokalbefolkningen ur sin eviga dvala är att tillskriva lokalbefolkningen en flathet och 

grundläggande passivitet som i citatet ovan beskrivs som evig. Lokalbefolkningen klumpas ihop till 

en individlös, evig massa, utan autonoma livsöden (bortsett Korpralens), då de konstrueras som 

exakt samma passiva massa som befolkat slätten sedan tidens början. Det ger också en doft av 
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någonting urgammalt, tillhörande det förgångna som behöver en knuff av det moderna (vita) 

samhället för att våga vakna ur sin passiva dvala. Relationen mellan modern och lokalbefolkningen 

går att se i ljuset av relationen mellan modern och det byråkratiska system som står stumt inför 

hennes protester mot sin lott.  

Samma typ av envägskommunikation som sker mellan modern och kolonialsystemet, i 

hennes enträgna försök till kontakt och upprättelse, sker mellan modern och lokalbefolkningen i 

romanen. Att inte lyssna till vad en annan person har att säga är en maktdemonstration, som sker i 

båda relationer, där modern gentemot kolonialsystemet blir ignorerad, men som i sin tur synes 

ignorera lokalbefolkningens eventuella tankar och känslor kring att bli utplacerade av henne i 

utkiksbyn. 

Hazel Rowley skriver något syrligt om Duras att ett konsekvent mönster i hennes 

självbiografiska texter är att konstruera sig själv som begärligt objekt inför den manliga blicken. 

Hon tar spjärn emot andra forskare och protesterar mot den så ofta förekommande viljan att 

tillskriva Duras texter en air av revolt och subversivitet. Visst är texterna gränsöverskridande och 

intressanta, men Rowleys kritik är att de inte utmanar tabun utan snarare omfamnar dem, att begär 

väcks i texterna genom aktivering av rasmässiga och kulturella stereotyper.101 På samma sätt som 

Rowley hävdar att Duras gärna konstruerar sig själv som begärsobjekt, konstruerar hon i En 

fördämning mot Stilla havet också den vita, fattiga kvinnan i positionen som den Andra. Moderns 

position gentemot den koloniala apparaten skrivs fram som en oerhört utsatt sådan, vilket den 

förstås är. Umbärandena är svåra, och moderns lidande är stort, men framskrivningen av detta blir 

som en slöja över textens verkliga Andra, lokalbefolkningen och främst dess kvinnor och barn. 

Aronsson har även påpekat denna tendens hos Duras, men benämner den som en strävan efter att 

omfamna och assimileras med den Andra, dock utan att diskutera detta vidare.102 Samma sak sker 

hos Leslie Barnes som skriver att Duras under efterkrigstiden identifierade sig starkt med den 

förtryckta Andra, även med det judiska folket, och att detta formade hennes författande av En 

fördämning mot Stilla havet. Denna strävan att omfamna och assimileras med den Andra bär på en 

djup problematik som inte tas upp av ovan nämnda författare. En fördämning mot Stilla havet lyfter 

fram den vita familjens umbäranden ur deras eget perspektiv. Medan de fokaliseras och får berätta 

sin egen historia utgörs fonden av lokalbefolkningens stumma, passiva Annanhet och lidande 

ihopsmält med miljöbeskrivningarna.  

 Julia Waters diskuterar som tidigare nämnts skillnaderna mellan den äldre propagandatexten 

Det franska väldet och En fördämning mot Stilla havet. I den tio år äldre propagandatexten nämns 
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inte de ursprungsinvånare som i En fördämning mot Stilla havet befolkar flodslätterna tillsammans 

med Suzanne och hennes familj. Flodslätterna framställs i Det franska väldet som tomma, 

outnyttjade, där de istället i En fördämning mot Stilla havet är överbefolkade.103 Här sluter sig 

Waters till att perspektivet skiftat från den förtryckande till den förtryckta, vilket jag anser vara en 

förenkling av kolonialismens verkan i de liv som den berör.104 Det går inte att förneka att den vita 

kolonialfamiljen är oerhört utsatt och att denna utsatthet i stor utsträckning kan härledas till det 

koloniala systemet i Franska Indokina. Men det är samtidigt viktigt att lyfta fram deras 

maktutövande position som vita kolonisatörer i förhållande till den lokala befolkningen. Familjen är 

inte en del av den förtryckta gruppen på samma villkor som den lokala befolkningen, vars armod 

och sociala orörlighet är långväga större. Familjen är drabbad av fattigdom inom ett förtryckande 

system, men är samtidigt en del av den förtryckande gruppen. Hade perspektivet verkligen skiftat 

mellan texterna, från den förtryckande till den förtryckta så hade kanske de som fokaliserats varit 

ursprungsbefolkningen och inte den fattiga men vita familj som tilldelats en (obrukbar) del av 

flodslätten att odla av den koloniala makten.  

När Julia Waters diskuterar bönderna på slätten och i synnerhet Suzannes mammas kamp 

mot översvämningarna så är det med hjälp av begreppet ”farmers”. När däremot 

ursprungsbefolkningen diskuteras sker detta med begreppet ”peasants”, vilket tydliggör en skillnad 

i värdering av de två grupperna.105 Skillnaden mellan benämningarna består i att ”farmer” kan 

översättas till bonde, en yrkesroll och någon som brukar land som hen oftast äger själv, medan 

”peasant” istället bär med sig associationer till låg social status. ”Peasant” har också brukats som 

skällsord för obildade personer som inte kan uppföra sig.106 Här tänker jag att den koloniala 

världsbilden dröjer sig kvar även hos Waters. Hon verkar argumentera för att det räcker att rikta 

sträng kritik mot kolonialväldet och låta lokalbefolkningens armod fungera som en fond emot 

vilken ”det riktiga” lidandet hos den vita familjen kan spelas upp. Det finns ett tydligt problem med 

att lokalbefolkningens egna röster inte får höras alls i romanen. De porträtteras som en homogen, 

servil, röstlös massa.107 Det enda motstånd mot den koloniala makten och den fruktansvärt utsatta 

situation dessa personer befinner sig i utövas av vita européer.108 Ingenstans nämns Ho Chi Minhs 

antikoloniala krig som var i full gång vid tiden romanen skrevs. Allt motstånd mot den koloniala 

makten tillskrivs vita karaktärer eller initieras av dem.109  

                                                
103 Waters, 2006, s. 28. 
104 Ibid., s. 29. 
105 Ibid.,, s.29. 
106 http://www.wordreference.com/definition/peasant hämtad 10/11-2015. 
107 Julia Waters, 2006, s. 38. 
108 Ibid., s. 39. 
109 Ibid., s. 42. 



32 

  

Slutdiskussion 
Språk (här förstått som text/litteratur) är platser där ”olika ideologier korsar varandra och drabbar 

samman” menar Loomba och det blir tydligt i läsningen av En fördämning mot Stilla havet. 110 

Parallellt med det explicita motståndet och kritiken mot det koloniala systemet blir det uppenbart att 

de rasistiska koloniala förtrycksstrukturer som kolonialismen bygger på lyser fram i spelet mellan 

lokalbefolkningen och den vita kolonialfamiljen i romanen. På samma sätt som Loomba diskuterar 

att båda Shakespearepjäserna Othello och Stormen kan läsas både i linje med och i strid mot 

koloniala tankegods så kan en se på En fördämning mot Stilla havet på liknande vis.111 Duras 

kritiserar det koloniala systemets grymhet och visar på hur både den fattiga kolonialfamiljen och 

lokalbefolkningen ställs inför oerhörda umbäranden i ett system som verkar vara byggt för att ta 

ifrån dem såväl egendomar och värdighet som hopp. Hon pekar på de djupa ekonomiska orättvisor 

som finns inom det koloniala systemet. Men i gestaltningarna och framskrivningarna finns det 

djupgående skillnader mellan dessa människor, hur de utsätts för lidandet och vilken 

rörelsemöjlighet och agens de har tillgång till. Kolonialsystemen har avhumaniserande 

konsekvenser som drabbar de personer som koloniseras genom att de närmast beskrivs som 

naturbundna objekt, som därför inte alls behöver sörjas i form av en förlust för någon. Därför kan 

Duras skriva i sin roman att barnen tvunget måste dö, att det är lika bra att de dör. Inte ens den vita 

kvinnan kan rädda dessa barn, än mindre deras passiva massa av stumma föräldrar.  

 Diskussionen om hur väl kolonialmakten lyckades tysta den koloniserade är betydelsefull 

för dagens postkoloniala forskning. Hur har den subalterna porträtterats, och av vem? Hur kan detta 

diskuteras utan att hamna i en fälla av att utmåla den koloniserade subalterna112 som ett offer eller 

med en överdriven romantisering av de koloniserade upproriska subjekten som kan leda till att  

effekterna av kolonialismens brutalitet tystas ned? 113 Dessa frågor som Ania Loomba diskuterar är 

relevanta också för min analys av Duras roman. Att lyfta frånvaron av lokalbefolkningens röster i 

En fördämning mot Stilla havet verkar saknas i den tidigare forskning om Duras som jag tagit del 

av. Jag påstår mig inte kunna lyfta dessa röster i egenskap av vit, svensk kvinnlig akademiker, men 

jag tycker det är oerhört viktigt att peka på denna brist och problematiken den för med sig. Att 

lokalbefolkningen i En fördämning mot Stilla havet inte får berätta sin historia samverkar med 

tendensen att avhumanisera och förtingliga dem. Sedda ur en vit författares ögon blir deras lidande 

en slags bakgrundston istället för att behandlas ur ett subjekts position. När den vita familjens 

                                                
110 Loomba, 2012, s. 77-78. 
111 Ibid., s. 81. 
112 Subaltern är ett begrepp med betydelsen underordnad, myntat i en postkolonial tradition av Gayatri Spivak, och 
använt av Loomba som synonym till det koloniserade subjektet. Loomba, 2012, s. 221.  
113 Ibid., s. 221. 



33 

lidande framhävs i detalj, av både Duras men också av forskare som Waters, fortsätter den 

intellektuella västerländska kvinnan att gå i samma förtryckande fotspår som trampats upp av 

koloniala föregångare. När de subalterna framställs i romanen som en homogen massa så går vi 

miste om en grupps heterogenitet. Klass, etnicitet, kön och rastillhörighet är förstås kategorier som 

formar även lokalbefolkningens liv, men ur det perspektiv som presenteras för oss går detta under 

radarn. Skillnader mellan olika folkgrupper, rika, fattiga, stads- eller landsbygdslevande, kvinnor, 

män, och alla andra identitetsskapande kategorier som formar alla människors liv, försvinner och 

kvar blir en enda klump människokött, evig, stum och passiv. 

Kolonialfamiljen behöver inte ens porträtteras som några suveräna eller moraliskt och 

kulturellt överlägsna individer för att tillskrivas mer mänsklighet och subjektivitet än 

lokalbefolkningen. Som Loomba skriver så är ”bägge grupperna fångade i ett komplext 

beroendeförhållande som påverkar ömse sidor, och de koloniala subjekten kan dra nytta av 

sprickorna i de dominerande diskurserna på en mängd olika sätt.”114  

 Leslie Barnes menar att Duras återvänder till Franska Indokina, inte i syfte att upptäcka sitt 

förflutna, att tala för de förtryckta eller att appropriera deras röster, utan för att utforska skrivandets 

hantverk.115 Dock är det, oavsett vad en kan föreställa sig att syftet är, precis vad som händer när 

Duras skildrar den vita kolonialfamiljen omgiven av röstlösa, hjälplösa massor av Andra kroppar 

utan agens. Jag håller med Barnes om att Duras bör läsas som en författare med en klart 

antikolonial hållning.116 Samtidigt anser jag att det är viktigt som vit forskare i en västerländsk 

tradition att komma ihåg att våra syften och det vi uppnår inte alltid stämmer överens. Vad Duras 

syftar att göra och vad som sker i texterna behöver inte nödvändigtvis vara samma sak, och vad som 

kan vara skadligt är just upprätthållandet av koloniala, rasistiska attityder och föreställningar. I 

likhet med Julia Waters menar jag att det finns ett läckage mellan en kolonial och postkolonial värld 

hos Duras, där de koloniala värderingar som hon presenterat i Det franska väldet ofta dröjer sig 

kvar trots de stora ideologiska förändringar som skett under de femtio år som gått mellan ovan 

nämnda propagandatext och det mest sentida exemplet Älskaren från norra Kina som publicerades 

1991.117 Kolonialismens arv och tankemönster är inte något en bara kan avsvära sig genom att sätta 

ett nytt prefix som ”post” eller ”anti” innan. Vi måste alla uppmärksamma hur kolonialismen och 

rasismen smyger in genom sprickor i våra språkliga, vetenskapliga och politiska fasader. 

  

                                                
114 Loomba, 2012, s. 222. 
115 Barnes, 2015, s. 114. 
116 Ibid., s. 116. 
117 Waters, 2006, s. 13-14. 
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