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1. Introduktion, syfte och frågeställning 

Magnus Dahlströms roman Hemman (2018) skildrar ett litet samhälles sociala och 

existentiella sammanbrott. Handlingen är förlagd till en ö vid den förmodat norrländska 

kusten kring 1950–60-tal och skildringen har av kritiker beskrivits som både apokalyptisk 

och mytologisk.1 Trots hyllande kritik har Hemman och Dahlströms författarskap förblivit 

något förbisedda, exempelvis har ingen forskning bedrivits på Dahlströms romaner utgivna 

efter 1990-talet – Spådom (2011), Sken (2012), Psykodrama (2014), Hemman (2018) och 

Förhör (2020). Denna uppsats ämnar att börja fylla ut forskningsluckan i Dahlströms samtida 

och relevanta författarskap. 

Om skildringen i Dahlströms tidigare verk Hem (1996) skriver litteraturvetaren Kristina 

Hermansson i sin avhandling Ett rum för sig (2010) följande: ”en berättelse om kampen 

mellan olika föreställningar om vad en människa är. Objektivism ställs mot solipsism [---] Ur 

frågan om vad som egentligen skett väcks vidare spörsmål”.2 Finns en liknande gestaltning i 

Hemman? I romanen skildras en mängd karaktärer som alla konfronteras med sin omgivning: 

av plats, djur och natur med övernaturliga och magiska inslag. Detta knyter an inte bara till 

frågan om subjektivitet kontra verklighet, utan väcker associationer till det samtida fältet 

posthumanism och även den mer arkaiskt klingande schamanismen. Kan sammanförandet av 

dessa ismer ge utslag i Dahlströms roman? 

Som litteraturvetaren och filosofen Elizabeth Grosz skriver i Becoming undone (2011) 

tar posthumanismen spjärn via Darwin och postmoderna filosofer såsom Derrida och Deleuze 

för att söka dekonstruera och vidga begreppen natur och människa, samt problematisera och 

undersöka oppositioner som människa-djur och människa-natur.3 Schamanismen definieras 

av religionshistorikern Graham Harvey i Shamanism: a reader (2003) som motsvarande 

praktisk: ”shamans and their communities perform religion when they attempt to meet needs 

for health, food, security and knowledge.” Harvey menar att det är denna performativa 

kommunikation med övernaturliga andar som märker ut schamanen (och schamanism).4 Man 

kan då säga att schamanismen utgör ett system där människan tar hjälp av icke-mänskliga 

 
1 Barbro Westling, “Det onda bland oss”, Aftonbladet, 3 feb. 2018, 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/L05njq/det-onda-bland-oss (hämtad 6/10 2020). 
2 Kristina Hermansson, Ett rum för sig: subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon 

Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann, Makadam, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2010, s. 177. 
3 E. A. Grosz, Becoming undone: Darwinian reflections on life, politics, and art, Duke University Press, Durham, 2011, s. 

17 ff. 
4 Graham Harvey (red.), Shamanism: a reader, Routledge, New York, NY, 2003, s. 59 f. 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/L05njq/det-onda-bland-oss
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entiteter och naturen av funktionella skäl, men vars också andliga världsåskådning förutsätts 

så att det övernaturliga är en förväntad del av denna praktik. 

Båda ismer bygger alltså på människans interaktioner med djur och natur, och utforskar 

respektive gestaltar förhållningssätt till begreppen plats, natur, djur, människa och det 

mänskliga subjektet. Därigenom blir schamanismen fruktbar att jämföra med 

posthumanismen. Uppsatsens syfte är då att utifrån posthumanistiskt och schamanskt 

perspektiv undersöka hur människors och djurs varande och subjektivitet samt naturen 

gestaltas i romanen, och huruvida posthumanism och schamanism därigenom skär in i 

varandra. Från detta hämtar jag min frågeställning, som består av följande delfrågor: 

* Hur konstrueras i romanen, efter posthumanistisk teori, natur, djur och människan i 

förhållande till varandra? 

* Vilka spår av schamanism finns i romanen? 

* Hur samspelar dessa? 

 

2. Teori och metod 

2.1 Posthumanism och schamanism 

I postmodernismen står det mänskliga subjektet och kroppen i ständig omförhandling, menar 

Hermansson.5 I likhet med detta lyfter Grosz Darwins ”numberless gradations” – dvs. en 

horisontell, gradbaserad skala över livsformer – som ett posthumanistiskt upphävande av 

kategoriska skillnader mellan djur och människa; det mänskliga subjektet och varandet 

decentreras och vidgas, med en mottaglighet för andra varelsers förnimmelser.6 Teoretikern 

Cary Wolfe beskriver i What is posthumanism? (2010) den posthumanistiska världen som en 

pågående konstruktion av en delad miljö, ibland med överlappande ”consensual domains” 

mellan livsformer med olika, parallellt existerande ”temporalities, chronicities, perceptual 

modalities” och egna ”forms of embodiment”.7 I posthumanismen är livsformers upplevelser 

av värld, dvs. som konstruerad verklighet, således paradoxalt både desamma och inte: de 

agerar enligt gemensamma principer men i olika förkroppsligade former. Teoretikern 

 
5 Hermansson, s. 173. 
6 Grosz, s. 17 f. 
7 Cary Wolfe, What is posthumanism?, University of Minnesota Press, Minneapolis, Minn., 2010, s. xxiv. 
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Timothy Morton skriver i Dark Ecology (2016) att vi som människor har börjat att se icke-

människor, eller icke-mänskliga djur (”nonhumans”), som kapabla till och värdiga ett 

medvetande: ”It has […] been shown that bees build mental maps to find their way home – 

they aren’t just on autopilot.”8 En förenklad tolkning av detta utvidgande kan föra tankarna 

till ett romantiskt och förmodernt förhållningssätt till djur och natur, men det rör sig lika 

mycket om en dekonstruerad mänsklighet. Det levande är alltid motsägelsefullt, menar 

Morton: ”A lifeform is what Derrida calls arrivant […] it is itself yet uncannily not itself at 

the same time.”9 Egenskapen mänsklighet respektive icke-mänsklighet, liksom liv, är då 

enligt posthumanismen inte något fast utan ett blivande, ett förkroppsligat görande efter 

naturkrafternas begränsningar. 

Inte heller naturen är något objektivt eller fast enligt Morton, utan en tolvtusenårig 

konstruktion: ”a structure that seems so real we call it Nature.”10 För cirka 12 500 år sedan, 

skriver Morton, skedde en klimatförändring som nödgade jägare-samlare att trygga sin 

näringsförsörjning genom odling; med utgångspunkt i Mesopotamien blev så människan 

tämjd av jordbruket och tretusen år senare tämjde människan djuren.11 Människans växling 

från jägare-samlare till jordbrukare innebar att djurens funktion, deras själva varande, 

övergick från byte till boskap. Morton: ”The nature-culture split we persist in using is the 

result of a nature-agriculture split”.12 Denna splittring förskjuter alltså oppositionen 

människa-djur till jordbruk-natur: från omgivningen och naturen som plats till naturen som 

underställd bruket av den, som en resurs styrd och framodlad av människan. Genom denna 

samhällsutveckling frångår människan ett utbytesbaserat förhållande med djuren, som inom 

schamanismen. Naturen uppstår därmed som en opposition till det människan kontrollerar, 

dvs. jordbruket. Naturen marginaliseras, eller naturen som begrepp är en konsekvens av den 

konstruktion och det system som Morton menar både utgör och driver människans 

jordbruksbaserade samhällskomplex.13 

Inom dessa samhällskomplex är då schamanismen ett eget ”culture complex” med brett 

spektrum: kultur, ritualer, myter, sociala grupperingar, religion och tradition.14 Enligt 

 
8 Timothy Morton, Dark ecology: for a logic of future coexistence, Columbia University Press, New York, 2016, s. 28. 
9 Morton, s. 18. 
10 Morton, s. 5. 
11 Morton, s. 43 
12 Morton, s. 43. 
13 Morton, s. 42. 
14Åke Hultkrantz, “The Place of Shamanism in the History of Religions”, Shamanism: past and present. Part 1, red. Hoppál, 

Mihály & Sadovszky, Otto von, Ethnographic Institute Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1989, s. 43. 
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religionshistorikern Åke Hultkrantz existerar schamanism i dessa former världen över, från 

Sibirien till Chile och Korea, en universalitet som Hultkrantz konstaterar tyder på ett arv från 

den förhistoriska jägare- och samlare-kulturen. Och historiskt sett, skriver han, är det 

vedertaget att schamanismen sjönk undan i bofasta jordbrukssamhällen där senare gudomliga 

ledare och prästerskap övertog dess funktioner. Schamanismen levde i större utsträckning 

kvar och utvecklades vidare i nomadiska samhällen, såsom bland renskötande folk i norra 

Asien.15 Även Harvey betonar schamanens generella, funktionella definition: ”a communal 

leader chosen and trained to work for the community by engaging with significant other-than-

human persons.”16 Det schamanska religionssystemet, eller ideologin, eller kulturen, handlar 

då i korthet om tre parter: människan, schamanen och annat-än-människan (andar och djur i 

överlappande former). Schamanen har makt över både människa, djur och andar; samtidigt 

har andarna makt över människor, och deras samarbete är en förutsättning för människans 

överlevnad. Enligt etnologen Mihály Hoppál är schamanen den som färdas över gränsen 

mellan människovärlden och andevärlden – mikrokosmos och makrokosmos – och 

kommunicerar och ritualiserar mellan dessa världar och människorna, samt ansvarar för 

gruppens hälsa, jaktlycka och sämja genom den gestaltande förhandlingen med de 

övernaturliga andarna (dvs. annat-än-människor). I kontakt med schamanen sammanflätas 

även de två icke-mänskliga entiteterna andar och djur, då också andarna färdas genom 

världarna och med- eller motvilligt besitter djur och människor medan schamanen tillåter sig 

att besittas.17 På flera sätt liknar schamanismens världsåskådning alltså posthumanismens, 

med sina varierade modaliteter och världar utanför människan som heller inte är definitivt 

stängda för henne. Som antropologen Piers Vitebsky skriver är schamanskt tänkande 

flödande och inte regelstyrt, ”so that it is questionable whether the practices surrounding 

shamans should be seen as an ‘ism’ at all.”18 Snarare, kan man argumentera, rör det sig om 

olika världsåskådning och förhållningssätt till djur och natur som skiljer ut schamanska folk 

från det dominerande, mer centraliserade jordbrukssamhället. 

Ställd mot Mortons opposition mellan förhistoriska jägare-samlare och 

jordbrukssamhälle utgör dock schamansk kultur ett mellanting. Även Harvey betonar detta, 

dvs. att likställandet av schamanism med jägare-samlare är en förenkling. Diverse 

 
15 Hultkrantz, s. 47 f. 
16 Harvey, (red.),  s. 1. 
17 Mihály Hoppál, “Cosmic Symbolism in Siberian Shamanhood”, i Shamanism: critical concepts in sociology, Vol. 1,  red. 

Znamenski, Andrei A., Routledge, London, 2004, s. 177. 
18 Piers Vitebsky, ”From Cosmology to Environmentalism: Shamanism as local knowledge in a global setting”, Shamanism: 

a reader, red. Harvey, Graham, Routledge, New York, NY, 2003, s. 278. 



7 

 

schamanska folkgrupper och nomader har liksom övriga jordbrukssamhällen överlevt med 

blandade medel: ”farming, foraging, herding, hunting and trading”. Någon ren eller 

ursprunglig schamanism finns inte, utan uppdelningen mellan schamanska kulturer och 

västerländsk civilisation är i grunden en kolonial konstruktion, menar Harvey.19 

Antropologen Roberte N. Hamayon betonar dock skillnaden i trossystem mellan 

övernaturliga andar och transcendentala entiteter: “spirits are not transcendent. They are 

feared but not worshipped.”20 Andar ger upphov till en respekt i sitt utbyte med människan, 

medan transcendentala entiteter – exempelvis en monoteistisk gud – förutsätter människans 

underkastelse och, underförstått, passivisering.21 I förlängning handlar alltså dessa 

metaforiska/faktiska relationer till det övernaturliga om olika samhällsformers hantering av 

inneboende oppositioner och spänningar: människa-natur, jordbruk-natur och samhällelig 

periferi-centralitet. Hamayon betonar att schamanismens dualitet, eller tvåsidighet, i utbytet 

mellan människa och annat-än-människor framför allt förutsätter pragmatism, snarare än 

någon religiös dogm: “This makes shamanic practice an art to exercise, as opposed to a 

liturgy to apply.”22 Som en praktik och konst snarare än reglerad religion undgår schamanism 

alltså att stelna i centraliserade hierarkier, dess grund är det flytande och pågående (liksom 

posthumanismens föreställning om varande). Schamanismen existerar alltså både vid sidan 

om och inom det jordbruksbaserade, sedan moderna, samhället. Schamanska folks 

särprägling kan då som sagt hämtas ur det flödande tänkande som Vitebsky beskriver, och 

dess flytande praktik och tradition av naturens, andars och djurs aktiva roll i förhållande till 

människan. 

Samiska schamaners främsta förmågor, skriver religionshistorikern Louise Bäckman, 

inkluderar läkekonst, som blodstämning och att ”leda undan” sjukdomar ut i vatten eller 

marken.23 Hamayon hämtar andra exempel på schamansk praktik från Sibirien och lyfter 

schamanens rituellt utvunna jaktlycka för sin grupp, detta genom en ceremoni som utgör en 

imiterad och symbolisk jakt innan den faktiska jakten kan utföras.24 Hamayon: “the very fact 

 
19 Harvey, (red.), s. 7. 
20 Roberte N. Hamayon, ”Shamanism in Siberia: From partnership in supernature to counter-power in society”, i 

Shamanism: critical concepts in sociology, Vol. 1, red. Znamenski, Andrei A., Routledge, London, 2004, s. 168. 
21 Roberte N. Hamayon, ”Game and Games, Fortune and Dualism in Siberian Shamanism”, i Shamanism: a reader, red. 

Harvey, Graham, Routledge, New York, NY, 2003, s. 66. 
22 Hamayon, ”Shamanism in Siberia: From partnership in supernature to counter-power in society”, s. 174. 
23 Louise Bäckman, ”Noajdiens initiation”, i Samisk shamanism, 2., [rev.] uppl., red. Eriksson, Jörgen I., Vattumannen, 

Stockholm, 1988, s. 59 f.  
24 Hamayon, “Game and Games, Fortune and Dualism in Siberian Shamanism”, s. 63. 
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of imitating game animals makes man himself similar to them, that is, destined to be eaten”;25 

som en förutbestämd, evigt pågående loop av människa-djur, ett biologiskt kontinuum. 

Metaforiskt och faktiskt verkar denna ritual alltså för att binda jägaren till bytet, likaså binds 

människan till djuret liksom schamanismen i stort: ett ritualiserat utbyte med den konkreta 

och andliga omvärlden vilken tryggar människans överlevnad. Denna praktik exemplifierar 

hur djur och natur (och andar) införs i den schamanska föreställningsvärlden och samspelar 

med mänsklig subjektivitet.  

Med andra ord är posthumanism, schamanism, djur, natur och samhälle förbundna; de 

två till synes åtskilda begreppen posthumanism och schamanism har i själva verket 

överlappande världsåskådningar och drivkrafter. I schamanismens levda glapp mellan 

jordbruk och jägare, och dess betoning på utövande praktik och gränsöverskridande 

varanden, återfinns speglingar av både det förhistoriska och det postmoderna, flytande. Därav 

kan schamanismen agera kulturellt kikhål till samtidsmänniskans postmoderna (och 

posthumanistiska) förståelse av sig själv. 

 

2.2 Metod 

En posthumanistisk litteraturanalys spårar och diskuterar alltså gestaltningen av oppositioner 

och konstruktioner rörande begreppen människa, natur, djur och plats (i bemärkelsen levande 

miljö). Viktigt är därmed huruvida, och på vilket sätt, människor och djur tillskrivs 

mänskliga/djuriska egenskaper, antropomorfism respektive zoomorfism, samt gestaltningen 

av naturen kontra människan. Även vilka subjektiviteter som framhävs i romanen – 

mänskliga, djuriska, naturliga osv. – och dess hierarkier är för sammanhanget intressanta.  

Relevant för analysen är också Deleuzes begrepp som Grosz lyfter, ”becoming”, dvs. 

livet som en pågående konstruktion utifrån livsformers livsvillkor, vilket korresponderar med 

både posthumanismens resonemang och schamanismens praktiker i betoning på det som 

görs.26 Vilka praktiker som gestaltas i romanen kommer alltså för denna undersökning att 

vara vägledande i frågan om spåren av schamanism. 

 
25 Hamayon, ”Game and Games, Fortune and Dualism in Siberian Shamanism”, s. 65. 
26 Grosz, s. 11 f. 
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Utöver dessa två teoretiska perspektiv, där posthumanismen belyser abstrakta 

konstruktioner och schamanismen konkreta beteenden, kommer en relativt fri närläsning att 

fungera som uppsatsens underliggande analysmetod. 

 

3. Analys 

3.1 Den mörka naturen 

Tidigt i romanen beskrivs naturens rörelser genom landskapet, till synes neutralt: ”nedhukade 

siluetter rörde sig snett över den obrukade åkermarken, belysta av solskenet. Ljuset fick dem 

att till stor del sammansmälta med den färglösa bakgrunden.”27 I denna passage återges 

miljön och karaktärerna realistiskt, det finns ingen anledning att tro att det skulle röra sig om 

något annat än just rådjur. Alma Nilsson frågar också vant sin jämngamla, åldrade bror Anton 

Nilsson: ”Hur många är det idag?” (s. 68). Men senare, i takt med Anton Nilssons, eventuella, 

psykologiska nedbrytning framstår de som annat: ”En nedhukad svartklädd gestalt rörde sig 

sakta över ängen mot den andra sidan, och snart följde en annan svart gestalt. Det kunde vara 

stora rådjur eller älgar, om inte för känslan av att de rörde sig upprätt” (s. 325). Morton skiljer 

mellan “space” och “place” och menar att begreppet rymd har avslöjats som ett förenklande 

västerländskt narrativ, dvs. konstruerat som ett tomt utrymme att exploatera, medan ”place 

has emerged in its truly monstruous uncanny […] nonhuman dimension”.28 I ovanstående 

romancitat visar sig platsen innehålla mer än människans konstruktion av omvärlden, av 

naturen: i detta fall ”den obrukade åkermarken” och den ”färglösa bakgrunden”, där det 

inträder antytt icke-mänskliga, icke-djuriska skepnader. Inom denna gestaltning av natur och 

verklighet döljer sig alltså också det främmande och hotfulla. Genom samma fönster syns 

”[e]tt gult löv […] fastklistrat på utsidan av fönstret, i nederkanten. Som buken på en groda” 

(s. 326). Här liknas naturen vid naturen, dvs. den både likställs med och skiljs ut från sig 

själv; naturen som ting laddas med kväljande, för att inte säga hotfulla, egenskaper. Ett väckt 

obehag hos läsaren kan tolkas som upplevelsen av en förlorad ensamrätt på mänsklig 

subjektivitet i en annars underställd natur, en förlust av hierarkin och oppositionen människa-

djur. 

 
27 Magnus Dahlström, Hemman, 2:a uppl., Albert Bonniers förlag, [Stockholm], 2018, s. 68. [Hädanefter hänvisas 

sidnummer i löpande text] 
28 Morton, s. 10.  
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Det övernaturliga framställs nära sammankopplat med det naturliga, för människan som 

betraktar omvärlden tycks de snarare oskiljaktiga, som om förekomsten av det naturliga 

indirekt syftar på det övernaturliga och samtidigt befäster en rationell förklaring. Ett exempel 

är naturens återkommande, domedagsliknande fenomen, här ur en ung syskontrios 

perspektiv: 

Det silvergröna vattnet glimrade runt bryggan […] en svart otydlig kontur […] började 

med ens långsamt växa […] till ett svart hål genom vattenytan ned mot botten. [---] 

Öppningen tycktes hämta sitt svarta material från själva luften som sögs in mot svärtan 

som små mörka punkter som hopfogades. [---] Då hördes ett starkt susande ljud, som 

av en kraftig vindby. Det var ljudet av hundratals – flera tusen – vingar. En stor flock 

flyttfåglar flög omkring bryggan i ett svart oformligt moln. [---] Fjädrarna blänkte 

grönt och metalliskt i glansen från vattnet (s. 194 f.). 

Ser barnen ett bokstavligen talat svart hål i vattnet eller är det en synvilla skapad av fåglarna? 

Är det både och? Berättaren återger bara det som sker, omärkligt ur karaktärernas perspektiv. 

Samtidigt finns en egen subtil närvaro hos berättararen, i det denne väljer att förmedla och 

inte, och som fritt hoppar mellan olika fokalisatorer. I citatet kan vi också konstatera de 

genomgående egenskaperna hos det naturliga/övernaturliga: svärtan och oformligheten. För 

människan går det inte att helt få grepp om det hon ser eller upplever. Naturen, som element 

och som väsen, laddas med egenskaper av skrämmande skönhet: ”silvergröna vattnet”, 

fjädrar som blänker ”grönt och metalliskt”. Ytterligare ett nyckelord som vi kan hämta ur 

citatet är ”tycktes”, användningen av sådana modala hjälpverb utgör en epistemisk funktion 

hos berättaren; samtidigt är dessa fokaliserade på karaktärerna vilket betonar ett subjektivt 

perspektiv. Men placeringen av detta enda hjälpverb, ”tycktes”, skapar likväl en i romanen 

återkommande uppluckring av gränsen mellan det faktiska och det inbillade, eller verklighet 

och öververklighet. Ett annat exempel: ”Utanför fönstret kunde anas träd och växtlighet som 

rörde sig för vinden, men allt var egentligen svart och dunkelt” (s. 228). Ordet ”egentligen” – 

epistemiskt – är en slående fastställning, som om människan kan ana naturen men egentligen 

vet bättre, att den är ”dunkel” och motsägelsefull som konstruktion och begrepp. 

Ett mer konkret styrkande av hur naturen-övernaturen krockar mot människan är de 

gånger då djur uttryckligen tar sig in i människovärlden. Karaktären Anna-Louise Vilhelmina 

Johansson ligger på sin kammare, liksom upptagen av ett projicerat mörker: ”Klädskåpet blev 

till en svart öppning i väggen [---] Hon stirrade […] in i det […] och ut i ett mönster av olika 

färger, självlysande rött och grönt” (s. 154 f.). Samtidigt har en kronhjort vandrat in i husets 
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finrum, och hon är oförmögen att agera: ”Den besvarade hennes blick med en djup och 

kolsvart vaksamhet” (s. 157). Djuret ges åter egenskap av svärta, som något ovetbart. 

Dessutom antyds familjen i huset vara delvis uppbrutna i sin mänsklighet, genom dålig 

hygien har de sjunkit mot djurens nivå: ”luktar vi så illa, som djur? Den känner inte att vi är 

människor här inne” (s. 158). Det icke-mänskliga och mänskliga är förbundet, och gränsen 

flytande, men utgör också en dramatisk konfliktyta: ”Vilhelmina […] drog långsamt igen de 

två dörrarna […] förödelsen startade omedelbart” (s. 158); kronhjorten förstör allt från 

pianosträngar till möbler och fönsterrutor, vilket kan tolkas som konkretiserade symboler av 

den mänskligt konstruerade verkligheten som slås sönder. Som svar flyr Vilhelmina – och 

kanske därmed människan – in i vanföreställningar, en tranceliknande inre resa utan mål: 

”mönster formade sig för ögonen, och om hon ansträngde sig upplevde hon att färgerna 

kunde förändras” ( s. 157 f.). Värt att nämna är också de schamanska dragen i ovanstående 

dröm- och tranceliknande skildring, enligt antropologen Shirokogoroff framträder andar i 

djurs skepnad för schamaner “either in dreams (in a sleeping state) or in hallucinations.”29 

När verkligheten förvrängs förklaras det av schamanismen med andars och schamaners 

krafter i världarna, medan det i romanen rör ett bredare, mer abstrakt-metaforiskt mörker. 

Den återkommande oformliga svärtan tycks förbunden med dessa krafter som agerar emot 

det mänskliga. Svart är markören som separerar verkligt från overkligt, mänskligt från icke-

mänskligt: en både metaforisk och identitetsmässig funktion. Också naturens väderfenomen, 

elementen själva, skiljer ut sig från det mänskliga begreppet natur, och agerar så i samklang 

med djur-natur-svärtan. Från himlen och havet kommer en sorts tyst invasion: ”Ett mörkt 

moln som spreds som en gas med vinden […] osynlig för blotta ögat […] som en 

genomskinlig luft […] hopfogad med, alldeles intill och inuti den egentliga luften” (s. 179). 

Här utskiljs otvivelaktigt ett, så att säga, naturligt naturfenomen från det som beskrivs: inte 

luft per se, utan något med andra egenskaper än det förväntade, även om vi inte får veta vilka. 

Framför allt suggereras en samlande kraft, ett varsel där övernatur (eller det icke-naturliga) 

uttryckligen döljs inuti begreppet natur. 

Inte bara naturen liknas vid och särskiljs från naturen i romanen, utan även 

människorna: ”en stark gulaktig glans. Som ögonen på en ormvråk, framför ett byte” (s. 186). 

Denna zoomorfism, dvs. människor gestaltade med djuriska egenskaper, antyder ofta en 

hotfullhet och innehar liksom naturen i romanen ofta en illasinnad laddning. Nämnvärt är att 

 
29 Shirokogoroff, Sergei, ”The Shaman”, i Critical concepts in Sociology: Vol 1, red. Znamenski, Andrei A., Routledge, 

London, 2004, s. 89 f. 
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detta gestaltas hos de karaktärer som ägnar sig åt jakt eller innehar våldskapital, som Robert 

Lidberg: ”En skarp svart skärpa fanns i ansiktet som hos just mårddjuret då det fixerar ett 

byte” (s. 144). Denna gestaltning ekar mot den tidigare nämnda, schamanska 

imitationsritualen av jägare och byte, där jägare/människan i sin jakt närmar sig djuret också i 

varande. Som en parallell med både denna poäng och posthumanistisk dekonstruktion 

likställs även vissa karaktärer helt med djuren: ”Folke Johansson låg […] hopkurad […] en 

kropp likadan som alla andra kroppar, som de i ladugården intill, utan laddning eller värde” 

(s. 282). Samtidigt som denna gräns mellan människa och djur görs flytande, nedgraderas 

också existensen; kroppen fråntas laddning, till synes neutralt, men laddningen som 

försvinner är den mänskliga och karaktären reduceras till en kropp ”utan laddning eller 

värde” – dvs. underförstått som ett djur. Detta gestaltar på så sätt en utvidgning av det 

mänskliga, men som ändock befäster en modernistisk och kategorisk uppställning av 

rationalitet/behärskning kontra irrationalitet/vildsinthet samt hierarkin människa-djur. 

 

3.2 Schamanismens spår 

I romanens första kapitel, fokaliserat på en av huvudkaraktärerna Majvor Andersson, skildras 

stunden efter en offerritual: ”Den runda kritcirkeln måste ritas vidare kring bordet [---] 

Rörelsen måste bli mer precis och behärskad. Djurblodet hade stänkt alldeles för långt utanför 

cirkelns kant, i helt fel mönster” (s. 10). Tydligt blir att Majvor Andersson utövar en praktik 

med magiska förtecken: kritstreck, en särskild rörelse, blodet laddat med kraft. Det berättas 

även att hon är iklädd en dräkt med speciella attiraljer: ”hennes mormors mor hade vävt och 

stickat […] handspunnet garn, med brunsvarta tvärgående ränder […] och fjädrarna kring 

halsen, från en rovfågel” (s. 22); ”blänkande punkter […] föreföll vara bitar av snäckskal, 

fastsatta med svart tråd, pärlemor som glänste svagt i ljuset” (s. 38). Detta överensstämmer 

med faktiska schamaners utstyrslar, vilka lägger stor vikt vid djurdelars symbolik; särskilt 

betydelsefulla är just fåglars fjädrar med deras symboliska laddning av färd till andevärlden.30 

Antropologen Shirokogoroff konstaterar till och med att utan schamanska tillbehör är dess 

praktik, dess magi, nästan omöjlig att utföra.31 Kanske därav Majvor Anderssons nedärvda 

utstyrsel. Ett ytterligare exempel återfinns i Majvor Anderssons mormors mors efterlämnade 

 
30 Hoppál, s. 181. 
31 Sergei Shirokogoroff, ”Shamanism in General”, i Shamanism: critical concepts in sociology, Vol. 1, red. Znamenski, 

Andrei A., Routledge, London, 2004, s. 68. 
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bohag: ”En smidd silverkniv. Tinkturer, medicindosor [---] Koppargods [---] Järnhängen, 

örtknippen, benrester. [---] Slaktkrok, bensåg” (s. 127). Med ovanstående lista framväxer 

bilden av en kvinna med tydligt schamansk kompetens. Sammanfallande med detta är att 

Majvors mormors mor verkade i trakten då en sjukdom orsakar plötsliga dödsfall, och hon 

ansågs ligga bakom ”på något osynligt sätt [---] Hon botade – och tog” (s. 128). Schamanens 

roll hör som sagt i hög grad ihop med sin omgivning, med de människor som denne ser efter, 

medicinskt och själsligt. Så även i relation till det övernaturliga, vars andar i grunden är 

ambivalenta entiteter: i form av jaktlycka och hälsa ger de liv, ”but must take it back sooner 

or later”. Sjukdom och död betraktas inom schamanismen generellt som andarnas rättmätiga 

betalning för lycka i både dåtida och framtida jakt.32 Här skiljer sig romanen från schamansk 

praktik, sjukdomen gestaltas som något skräckframkallande och illasinnat: ”Folk tog sig åt 

huvudet och dög; föll döda ned i skogen, ensamma, utan vittnen” (s. 127 f.). Och detta anses 

frambringat av Majvor Anderssons mormors mor, som även kunde ”peka med sitt finger och 

skadan syntes då som ogjord” (s. 127). Majvor Andersson tycks ha ärvt ett liknande ansvar, 

vilket antyds genom en trädmetafor: ”Med rätt beskärning skulle grenarna bli tjockare, mer 

motståndskraftiga [---] En kontrollerad och försiktig tillväxt” (s. 170). Till följd av detta, 

liksom hos schamanen, kommer även läkekonst, som den allestädes vanliga blodstämningen: 

”knappast en person i omgivningen som hon inte […] hade undersökt [---] Hjärtstärkande 

kamfer och blodstillande droppar” (s. 171). 

Utåt sett lever Majvor Andersson alltså upp till förväntningarna på en godartad 

schaman, eller läkekvinna, men i det dolda sker blodsoffer och även läkekonsten tycks vara 

grumligt motiverad: ”Hon förde fjädern över såret när ingen såg det” (s. 171). Efter att 

blodsritualen har utförts genomför Majvor Andersson en nitisk bortstädning av spåren: 

”[g]olvet var avtorkat – och möblerna, golvlisterna, skåpen, köksbänken, väggarna” (s. 21). 

Men stänk av blod har kommit på tapeten, små prickar bland dess blommönster: ”Fläckar och 

stänk gömde sig bland blommorna. [---] Lukten av såpan dolde lukten av rått kött” (s. 21). 

Dessa två meningar agerar med sin kontrastverkan som metakommenterande. Det som 

åsyftas är både det partikulära och det generella, tingen är samtidigt konkreta och 

metaforiska; det mörka döljer sig bland det ljusa, rena, vackra. Bildspråkligt gestaltas här en 

högst traditionell s.k. mytopoetik, representativ för schamanismen (men också poetik 

generellt), av bildliga oppositioner som svart-vitt, natt-dag, sommar-vinter, ljus-mörker osv.; 

en grundläggande dualitet vars symboler i det mytopoetiska tänkandet representerar 

 
32 Hamayon, “Shamanism in Siberia: From partnership in supernature to counter-power in society”, s. 167. 
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gränsöverskridandet mellan världar.33 Majvor Andersson följer alltså schamanska mönster 

romanen igenom, och exemplifierar den mytopoetiska dualiteten. Även Tord Olsson kan 

tolkas efter schamanskt mönster. Båda står i förbund med varandra, förhåller sig till en viss, 

etablerad praktik och försöker genom romanen att bekämpa ett abstrakt mörker: en smitta 

som tycks drabba allt levande – till synes mjältbrand (s. 368 f.). Som grekiskans miasma, och 

den tidigare nämnda invaderande luften, innebär smittan ett lika delar metaforiskt som 

faktiskt mörker över omgivningen: ”mer än kvällsmörkret på vinterhalvåret […] instängt, 

tjockt och svart” (s. 370). Ett av romanens genomgående motiv är denna utdömda kamp mot 

smittan/mörkret, där Majvor Andersson och Tord Olsson med sina rituella, delvis 

schamanska metoder tycks ha större handlingskraft än övriga karaktärer. Tord Olsson, med 

hjälp av Hedvig Olsson, gräver ned ett förmodat smittat djur men styckar upp kroppen så att 

både huvud och hjärta begravs i enskilda gropar (s. 115 f.). Senare är Tord Olsson i färd med 

att slakta gårdens alla djur och bränna dem. Om det tidigare begravda kadavret säger han till 

Hedvig Olsson: ”Vi har grävt upp den och bränt den. Majvor har visat mig reglerna. [---] Du 

vet hurdana kunskaper hon har” (s. 369). Detta vittnar om mer än det realistiska och 

förnuftsstyrda, det är också det icke-rationella och ockulta. Som Hamayon skriver: ”the flesh 

and blood of human beings are considered to the food of the animal spirits”.34 För att få liv 

måste liv ges, och Tord Olssons smittobekämpning gestaltar delvis detta schamanska 

tänkande av övernaturlig orsak-verkan: för att stävja smittan krävs inte bara eld utan offer. 

Dessa handlingar tycks också förändra Tord Olsson, som definitionen av en schaman skiljer 

de ut honom från hans omgivning. Ur Hedvig Olssons perspektiv: ”Till det yttre likadan […] 

men från någonstans inuti honom, från en okänd plats, hade någon annan person stigit fram 

och fyllt ut honom, hans kropp, och tagit över. [---] Nedärvda delar från långt tillbaka som 

formats i det fördolda, från släktled till släktled. En bekant, men främmande” (s. 307 f.). Det 

antyds att kontakten med det övernaturliga går i arv; det som då möjligen gestaltas är hur 

detta arv först i det praktiska och performativa manifesterar de gränsöverskridande och 

flytande egenskaper som kan tolkas som schamanska. 

Romanens epilog, skriven med enbart kursiv text, lämnar en realistiskt återgiven 

verklighet bakom sig: schamanska element sammanblandas med en övernaturlig och mytiskt 

klingande allmogemagi. I fallande askregn, en apokalyptisk omgivning, har Majvor 

Andersson släpat ned den nu döende Tord Olsson i en rotvälta. Majvor Andersson genomför 

 
33 Hoppál, s. 177. 
34 Hamayon, ”Game and Games, Fortune and Dualism in Siberian Shamanism”, s. 65. 
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en sista ritual, liknande den första i romanen: ”Röda fläckar av hönsblod, precis innanför 

strecket den här gången” (s. 406). Hon strör ut ett pulver som packar samman askan till en 

mansliknande gestalt utan ansikte, denne varelse kommer till liv och insuper en ”vit, nästan 

osynlig” rök som strömmar från Tord Olsson, varpå ett ansikte börjar skymta (s. 406). Denna 

nya Tord Olsson följer sedan Majvor Andersson, ”med steg som mer och mer liknade en 

människas” (s. 407). En parallell kan här dras till den schamanska förekomsten av hjälpandar, 

”människoliknande övernaturliga varelser”, som förmodas vara förfäder eller ”avlidna 

schamaners själar”.35 Indirekt kan läsaren nu tolka att Tord Olsson kanske inte är mer än just 

en vandrande ande, en icke-mänsklig varelse som med schamansk magi har gjorts 

människolik som en sammansättning av ande och schaman, och att denna rituella 

andevandring har pågått sedan Majvors förfäders tid, eller att den med romanens slut 

påbörjas. Tord Olsson – eller hans antytt tömda, kvarblivna kropp – tuggas ned i ett öppnat 

hål av en, som övernaturen förkroppsligad, ”mun med tänder av vassa stenar, av svart jord 

och rötter” (s. 406). Återigen knyts det övernaturliga och schamanismen ihop, en rituell magi 

utövad av människor utförs i samklang med en övernatur med destruktiv agens. Men 

uppenbart är att människans kontroll över omgivningen, över dessa naturkrafter, är i bästa fall 

begränsad. En sådan naturbegravning knyter också an till det kristna, att återvända ned i 

jorden. Även askvarelsen kan tolkas bibliskt, dess livgivande ritual liknar bibelns: ”Gud 

danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev 

människan en levande varelse.”36 Kanske all magi gällande liv och död förekommer 

universellt i folktro, på liknande sätt som den svensk-samiska schamanismen, kristendomen 

och bondekulturen är oskiljaktigt sammanblandade. Möjligen gestaltas här att den kristna 

magin i grunden är densamma som schamanismens; eller hur kristendomen övertog 

schamanismen, och den apokalyps som i romanen slutgiltigt sker är ett motangrepp vilket 

raserar den kristna respektive moderna världen. 

 

3.3 Kristna spår 

I bara två kapitel skildras det kristna arvet på ön, ett litet kapell med kyrkogård och en 

oidentifierad församling. Dessa kapitel tycks också belysa en möjlig konflikt mellan 

religionssystem. Det schamanska trossystemet, eller världsåskådningen, med dess 

 
35 Bäckman, s. 68 ff. 
361 Mosebok 2:7, https://sv.bibelsite.com/ecclesiastes/12-7.htm (hämtad 4/12 2020). 

https://sv.bibelsite.com/ecclesiastes/12-7.htm
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ömsesidighet mellan människa och natur utgör indirekt en fientlighet mot all 

centralauktoritet, religiös som statlig, menar Hamayon.37 Schamanismen innebär ett utbyte 

mellan människa och väsen, som inte utgör någon motsättning med jordbrukssamhällen, men 

ändå ger schamansk kultur ett oberoende av världslig makt. Detta gör den farlig för 

auktoriteter som per definition kräver underkastelse och en klar gräns mellan människa och 

natur (och naturen som en kontrollerad resurs), dvs. jordbrukssamhällets opposition av 

kultur-natur och människa-natur. Den kristna auktoriteten kan ses som en del i denna 

bortvändhet från naturen och schamanismens varande i relation till natur och övernatur. 

Det anmärks att kapellets stomme troligen har varit en ursprunglig byggnad med annan 

funktion: ”Under golvet fanns rester av en stor grop. Förmodligen en eldhärd. [---] En 

offerhärd eller en samlingsgrav” (s. 74); en klar referens till det rituella. I samtakt med 

prästen Jakob Rönnkvists pensionering börjar kapellet och församlingen att förfalla: 

”Svartklädda gestalter […] skickade svarta blickar bakåt, mot honom” (s. 134); ”Gravstenar 

hade stötts omkull. Svarta fläckar hade gjorts på kyrkobyggnaden, av lera eller jord” (s. 131). 

Även inuti kyrkan har svärtan spridits: ”Ett djur hade också rumsterat om inne i själva 

kyrkorummet […] samma svarta jord och lera fanns även där. Det fanns en möjlighet att han 

hade skapat fläckarna själv, och sedan glömt det” (s. 132). Är det djuren, är det människan? 

Det är som om gestaltningen ser destruktiviteten hos människan som både medveten och 

omedveten, att hon själv aldrig kan vara säker på sina avsikter. I motsats framställs djuren 

som ensidigt avsiktliga; när de agerar finns ett klart syfte eftersom de gestaltas utan ett 

subjektivt, dvs. mänskligt, inre. Jakob Rönnkvist ser genom ett fönster något eller någon som 

närmar sig utanför: ”Skepnaden […] delades snett på mitten av sprickan i glaset. Den fick 

fyra armar och fyra ben [---] antenner på huvudet, som en oerhörd kräfta med brunsvart ledat 

skal” (s. 132). Jakob Rönnkvists fokaliserade perspektiv skiftar i medvetandegrad: ibland har 

tidssjok omärkligt passerat, det står kvarglömda koppar med mögel i och text som han själv 

rimligtvis har skrivit känner han inte igen (s. 132). Även här befästs verklighetens böjlighet: 

”Han kunde frammana vad han ville, skapa de bilder han önskade [---] Det var från honom 

allting utgick, började och slutade” (s. 133). Här märks också en biblisk ton, som människans 

subjektiva överhet och skapandeförmåga manifesterad. Ytterligare en röst framträder bitvis 

som en inre, telepatisk kommunikation, en gestaltning av människans subjektiva splittring 

eller ett tecken på något annat-än-mänskligt: ”Låt oss fara över till andra sidan. [---] Det som 

finns ska förgås, det som förstör ska mångfaldigas. [---] Räkenskaperna slutar på minus” (s. 

 
37 Hamayon, ”Game and Games, Fortune and Dualism in Siberian Shamanism”, s. 65 f. 
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133 ff.). Det går också att tolka rösten som schamansk magi i form av ande-kommunikation, 

som Shirokogoroff beskriver: “communication made at a distance [---] may be perceived also 

in the form of voices heard”.38 Skepnaden tar till slut en igenkännlig, om än onaturligt 

placerad, form: ”Bläckfisken befann sig inte långt från huset [---] Den iakttog honom [---] 

sökte över väggen med sina slingrande tentakler” (s. 136). Trots det uttalade ”bläckfisk” 

kvarstår en osäkerhet, det går inte att veta om denna varelse faktiskt är där. Klart är dock att 

det övernaturliga och icke-mänskliga gestaltas av det som är ”onaturligt”, dvs. inte faller in i 

människans förväntningar på det ”naturliga” (såsom en bläckfisk på land). Jakob Rönnkvist 

konfronteras med denna övernatur och konstaterar ”med säkerhet att det kom utifrån, och inte 

från honom själv” (s. 136). Det är här som om placerar människan det icke-mänskliga utanför 

sig själv som svar på att hennes subjektivitets övermakt bryts upp.  

I dessa kapitels förlopp kan man då tala om en möjlig sammanfogning av 

schamanismen och naturen gentemot människan, så som hon har konstruerats utefter 

moderniteten och oppositionen jordbruk(kultur)-natur. Mänsklig subjektivitet, kristendom, 

schamanism och det övernaturliga i ett: prästen och det kristna kapellet får representera en 

rationell modernitet, eller en motstående andlig världsåskådning, som ställs mot den 

andevärld som schamanismen och övernaturen utgör och manifesteras i den återkommande 

svärtan och den djuriska destruktionen. Skildringen av prästens och kyrkans nedsvärtande går 

då att tolka som ett motangrepp på människans konstruktion av civilisation, rationalitet och 

natur från en äldre övernatur: ”Så försvann ljuset helt och hållet” (s. 136). Denna övernatur är 

fientlig mot människan, eller om människans egen konstruktion av naturen och sig själv är 

fientlig. Klart är att den förenas med det annat-än-mänskliga och, som metaforisk svärta, 

ruckar på människans förnuftstro, eller om det hela sker i människans inbillning och 

förvrängda perspektiv; båda tolkningar möjliggörs av Dahlströms gestaltning av splittrad och 

tvetydig subjektivitet.  

 

3.4 Annat-än-människa 

Som en utveckling av oppositionerna människa-djur, människa-natur och den schamanska 

kontakten med det övernaturliga förekommer hos karaktärerna i Hemman ytterligare en 

opposition: människa och annat-än-människa. Som tidigare konstaterats befästs det icke-

 
38 Shirokogoroff, ”The Shaman”, s. 89. 
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mänskliga genomgående i romanen med färgen svart, exempelvis illasinnade djur och natur. 

Så gäller även för de människor som laddas med dessa icke-mänskliga egenskaper, ibland 

framträder de otvivelaktigt och ibland bara antytt: ögon som är ”blanka svarta”, svart hår, 

svarta fläckar på huden, svarta ådror, ”svarta stänk” av blod (s. 221, 300). Förutom svärtan 

tillkommer hos dessa karaktärer en antytt icke-mänsklig fysionomi, ett till synes utdraget 

bakhuvud: ”huvudet i den tilltagande skuggan i rummet föreföll större än normalt, bredare, 

utdraget bakhuvud” (s. 354); ”kanske av ett tjockt knyte hår under en huvudbonad” (s. 345); 

”[e]tt utdraget huvud, kanske av en svart mössa” (s. 374). Förbundet med denna icke-

mänskliga fysionomi är också det för mänsklig identitet essentiella ansiktet. Dessa framstår 

som diffusa, oigenkännliga, ”ett ansikte som tycktes genomskinligt” (s. 374); ”[p]ojkens 

ansikte verkade otydligt” (s. 355). Identiteterna och varandet görs flytande, än är dessa 

karaktärer mänskliga, än icke-mänskliga. Den fjärde aspekten som betonas är att deras 

zoomorfa egenskaper liknas vid vattenlevande djur, exempelvis Dagmar Bergströms blod: 

”liknade inte vanligt blod, utan hade mer den tröga svärtan hos gallan från en fisk, ett 

vattendjur” (s. 326). Denna icke-mänsklighet skiljer ut de karaktärer som gestaltas enligt 

skalan människa-djur, eftersom vattendjur inte nödvändigtvis är däggdjur (i den utsträckning 

djur som begrepp framför allt är konstruerat utefter landlevande däggdjur). Varandet, dessa 

annat-än-människor, ter sig alltså än mer främmande och väcker utomjordiska associationer, i 

ordets bokstavliga bemärkelse, genom att varken beteckna något helt igenkännbart djuriskt 

eller mänskligt. Dessutom verkar denna kategori karaktärer alludera till romanens handling i 

stort: ”En del vattendjur antog färgen och formen hos det som fanns nära inpå, och undgick 

därmed upptäckt” (s. 374). Citatet är metakommenterande; de icke-mänskliga karaktärernas 

flytande egenskaper antyds alltså ha möjliggjort ett döljande av sin icke-

mänsklighet/övernaturlighet och en assimilering över generationer hos den förmodat 

mänskliga befolkningen.  

Dagmar Bergström är som sagt ett klart exempel på detta annat-än-mänskliga, med sitt 

ovanliga, galla-liknande blod och även i det materiella: ”På väggen hängde en skärbräda i 

form av en fisk. Svarta skärmärken” (s. 226); dessa märken skrivs ut i texten som obskyra, 

sammanfogade strecksymboler. Dessutom har hon målat ett likartat mönster i köket och vid 

dörren hängt upp ”tunna svarta trådar med svarta pärlor påträdda” (s. 226). Majvor 

Andersson uttalar även ett kategoriskt konstaterande till Georg Bergström: ”Undrar du aldrig 

varför ni inte har några barn? [---] Ni är inte samma sort helt enkelt” (s. 226). Till slut 

framträder Dagmar Bergströms icke-mänskliga skepnad fullkomligt: ”Ansiktet badade i det 
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gula ljuset, hennes ögon var mörka, blanka, svarta. Det svarta håret hängde över det utdragna 

bakhuvudet. [---] Ett antal armar rörde sig lugnt och pulserande kring den svarta klädnaden” 

(s. 245). Gränsen av mänskligt-icke-mänskligt, verklighet-overklighet, skiftar snabbt och 

oförklarligt, här fokaliserat på Georg Bergström: 

Hela källarvåningen flödade i ett varmt och gult ljus från en installation längs väggen. 

En genomskinlig låda med smala skarpa kanter, inuti lådan fanns ljuskällan. [---] 

Dagmar gick några steg fram mot det kraftiga ljuset och drog plötsligt fram en tills nu 

osynlig svart gardin. Kvar fanns bara det svaga skenet från en lykta som Dagmar höll i 

handen. En glaslykta som de använde nattetid. [---] Han kände hur Dagmar grep i hans 

båda händer med två av sina händer och ville föra honom tillbaka uppför trappan (s. 

246).  

Och senare, i ett tidigare okänt hålrum under källaren upptäcker Georg Bergström Dagmar 

Bergström: ”Nu är jag inte Dagmar” (s. 382). Det som Dagmar Bergström gör tycks 

bestämma gestalten. Samtidigt befästs den flytande gränsen, Dagmar Bergström 

transformeras oförklarligt fram och tillbaka mellan polerna mänskligt och icke-mänskligt: 

”Dagmar stod intill honom; om det var Dagmar”; ”Dagmars röst; utan tvivel hennes röst” (s. 

384 f.). Ytterligare märks skillnaden mellan Dagmar Bergströms virvlande armar, från 

tidigare, och de nu betonade ”två av sina händer”: en subtil skiftning med vilken berättaren 

återigen gör gränsen flytande mellan det som är verkligt och overkligt, naturligt och 

övernaturligt. Kombinationen av elektroniskt ljus och icke-mänsklighet väcker associationer 

till teknologi och det utomjordiska, dvs. något helt bortom jordiska livsformer och som 

därmed kan vara faktiskt, kategoriskt utanför jordens livsgradient. Detta skulle alltså utgöra 

en varandekategori bortom oppositionen människa-djur, som likväl befäster kategoriskt 

skilda varanden utifrån ett mänskligt perspektiv, vilket går emot den posthumanistiska, 

horisontella livsgradienten. Samtidigt, som sagt och betonat, görs gränserna konsekvent 

flytande, liknande ett biologiskt kontinuum som nämndes tidigare; vad som är en art eller 

människa gestaltas uttryckligen som något instabilt och osäkert. 

En indirekt aspekt av det annat-än-mänskliga och icke-mänskliga i romanen är att även 

naturen, eller dess symboler, sammanlänkas med gestaltningen. Om vi följer vidare på det 

utomjordiska spåret speglar det teknologiska/övernaturliga också naturen. Dagmar Bergström 

befinner sig mot romanens slut med Georg Bergström i hålrummet under huset, som är 

hyperteknologiskt och overkligt: ”[Dagmar] hade händerna kring ett litet bord eller en panel 

[…] nästan genomskinlig i samma gula färg som omgivningen [---] Ljuset bildade ett 
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mönster […] Det påminde om de mönster vissa insekter gjorde under barken på en del träd, 

gångar och fördjupningar” (s. 379). Alltså samma egenskaper hos Dagmar Bergström som 

gör henne icke-mänsklig eller utomjordisk innehar samtidigt naturens mönster och former – 

liksom vattendjur förvränger och speglar däggdjurs former, och vice versa. Mönstret ger ”ett 

schematiskt intryck liksom av elektriska kopplingar” (s. 379); det är samtidigt naturligt och 

inte, kanske bara som en efterhärmning. Denna skildring beskriver då en konkret 

konstruktion, ett teknologiskt fabrikat, vars förbindelse med dess förmodade ursprung naturen 

har övergått till bara symbol för naturen och övertagit dess former för egna, funktionella 

syften; denna abstraktion kan då spegla även konstruktionen av människan själv. Och 

möjligen kan detta tolkas som att syfta tillbaka på modernismens tillika människans försök 

till utbrott från, och underställning av, sin omgivning. 

En annan möjlig tolkning av detta annat-än-mänskliga kan hämtas ur nordisk folktro. 

Eriksson citerar Bäckman angående den samiska schamanismen: ”Till följd av att 

kristendomen övertar rollen som den enda bärande religionen, sammansmälter till sist alla 

väsen i den folkliga tron […] till en enda väsenskategori: ’de underjordiska’, underbyggarna, 

huldrefolket, hittefolket osv”.39 Alltså skulle en allomfattande förklaring för det icke-

mänskliga kunna finnas i allmännordisk mytbildning och sägner, som en dunkel urkraft. Det 

människan upplever som främmande kan snabbt konstrueras som även icke-mänskligt, i 

romanen gestaltat av att det oförståeliga och oformliga görs hotfullt, vilket gäller för både 

människor och djur. Den ytterligare aspekten av det främmande antyds genom karaktärerna 

Stanisław Olczak och Mila Napora, två polsktalande vandrare som går mellan gårdar i jakt på 

arbete. Mila Napora gestaltas sammanbunden med svärtan och med samma utdragna 

bakhuvud: ”Hennes svarta klädnad svepte kring den smala kroppen [---] hon föreföll svart 

som en skugga [---] Huvudet […] onaturligt stort och runt, med hög panna och ett utdraget 

bakhuvud [---] blanka svarta ögon […] i det smutsiga ansiktet” (312 f.). Också senare, ur den 

inhemska John Larssons synvinkel, sammanblandas det realistiska främlingskapet med det 

mystiska, övernaturliga: ”Rösten uttalade en mängd främmande ljud […] som flera röster 

samtidigt, i över och undertoner, som en hel folkmassa” (s. 374). De ”främmande ljuden” är 

polska, men polyfonin John Larsson uppfattar tycks gestalta det återkommande 

modalitetskiftet mellan verkligheter och därmed knyts det främmande också till det 

övernaturliga och icke-mänskliga. 

 
39 Eriksson, s. 77. 
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Majvor Andersson befinner sig någonstans mellan dessa olika gränser av mänsklighet, 

hon tillskrivs både schamanska egenskaper och icke-mänsklighet. Hennes mormors mor var 

liksom Majvor Andersson en läkekvinna, men beskrivs i berättelsens lokalhistoria som icke-

mänsklig: ”andra fysiska företräden […] ögon på magen, en mun under den synliga munnen, 

utväxter på ryggen, fenor och simhud mellan fingrarna […] fjäll på själva kroppen” (s. 126). 

Återigen förekommer liknelser med vattenlevande djur, något som Majvor Andersson 

däremot aldrig tillskrivs. Är hon då en syntes? Hennes icke-mänsklighet gestaltas som både 

medfödda kvaliteter och något hon själv har tillfört: ”Majvors ögon med onaturligt stora 

svarta pupiller [---] huden föreföll röd och onaturligt brun”; ”svarta små tecken och linjer 

fanns inritade på handledens insida, runt upp på knogarna” (s. 374). Dessa ”svarta små tecken 

och linjer” kan lika väl tolkas som symboler för ett inlärt schamanskap, vilket i sin själva 

definition utgör en praktik av brygga mellan människovärlden och andevärlden. Alltså är det 

inte säkert att Majvor Andersson utgör samma kategoriska icke-mänsklighet som hennes 

mormors mor, eller de andra vattendjurslika icke-människorna. Majvor Andersson skiljer 

dessutom ut sig från alla andra karaktärer genom sina schamanska ritualer och läkeuppdrag, 

men behåller sitt mänskliga band till omgivningen genom att de övernaturliga egenskaperna 

förankras i den gränsöverskridande, schamanska identiteten.  

 

4. Konklusion och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att via posthumanism och schamanism undersöka Hemmans 

gestaltning av plats, människa, djur och natur, samt ismernas samspel. En posthumanistisk 

läsning av romanen är i det närmaste outtömlig, men sammanförandet med schamanismen 

ledde vidare till en belysning av inte bara djur och natur, utan också samhällssystem och 

sociala strukturer i romanen. Den kanske viktigaste slutsatsen utifrån den teoretiska läsningen 

är i vilken grad posthumanismens och schamanismens aspekter överlappar i romanen: den 

subjektivitet och tvåsidighet som schamanismen överlåter naturen och övernaturen, samt 

schamanens gränsöverskridande praktik och varande, konkretiserar till stora delar den 

abstrakta pluralism och de ontologiska resonemang som posthumanismen sysselsätter sig 

med. Genom särskilt fokus på karaktärerna Majvor Andersson, Dagmar Bergström och Tord 

Olsson visade sig romanen till stora delar gestalta det svårgripbara i mänsklig identitet och 

mänskligt varande. 
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Hermanssons diskussion av Dahlströms tidigare verk Hem, som citerades i 

introduktionen, visade sig också ha en viss bäring på Hemman. Här finner vi en liknande 

problematik, en realistiskt återgiven verklighet riskerar att haverera och glida över i det 

overkliga och övernaturliga. Någon säker, objektiv verklighet fastställs aldrig i Hemman: 

människans subjektivitet är delvis utelämnad åt sig själv och till stora delar överskuggad av 

naturens och djurens krafter, men vilka därmed inte heller är objektiva. Denna natur 

framställs som orubblig, okänd, skrämmande och vacker; den visar sig också rymma 

tvetydigt naturliga/övernaturliga och destruktiva element som människan knappt har någon 

kontroll över, utan ofta bara utgör vittne till. Gestaltningen bryter bland annat ned 

oppositionen människa-djur, då människor antar skepnader av både igenkännbara och 

främmande djur eller varelser. Samtidigt belyses schismen mellan människa och natur 

respektive annat-än-människa: människans instrumentella föreställningsvärld och 

reducerande av sin omgivning till en resurs på bekostnad av denna omvärld utgör en 

fundamental opposition som står för romanens övergripande spänning. Det övernaturliga 

gestaltas som både en del av och helt främmande för människan, båda döljs inom människan 

och hennes omvärld; gränsen mellan det icke-mänskliga och mänskliga är påtagligt flytande 

och osäker. På så sätt kan man argumentera för att romanen, medvetet posthumanistiskt eller 

inte, dekonstruerar begreppet natur till en mer väsensbetonad, komplex och motsägelsefull 

föreställning, och indirekt ifrågasätter det mänskliga subjektets överhet. Men också viktigt att 

betona är att denna uppställning av en mörk eller destruktiv natur otvetydigt ställer 

människan emot sin omgivning: en binär och traditionellt metaforisk kamp mellan människa 

och mörker. Så även om Hemman till stora delar upplöser och gör gränserna mellan 

gestaltade varanden hos människor, djur och natur flytande, uppehåller den sig även i en 

modernistisk världsbild där människan till synes av nöd tvingas att försöka behärska sin 

omgivning vilket därmed förstärker naturen som konstruktion, om än en mer dunkel sådan. 

Övergripande kan konstateras att spår av schamanism stod att finna i överflöd, bara en 

generell genomgång av schamanska praktiker väckte otaliga paralleller och 

tolkningsmöjligheter som knöt in i postmoderna såväl som postkoloniala och 

religionshistoriska tankegångar. Inte minst kunde schamanismens praktiker knytas till 

flertalet övernaturliga inslag i romanen; en både praktisk, materiell och övernaturlig 

tillhörighet till schamanism har kunnat utläsas i karaktärers kunskaper, beteenden, utstyrslar, 

världsåskådning och förmågor. Särskilt starka paralleller finns mellan en schamansk 

världsbild av mytopoetisk dualitet och mytopoetiska oppositioner kontra romanens bildspråk 
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och underliggande metaforik. Ännu viktigare, motsättningen människa-natur, och den lika 

konstruerade modernitet-schamanism, förstärks också i romanen: inte genom det 

förhandlingsbaserade förhållningssättet till naturen som praktiserande schamaner utgör, utan 

via de ritualer som skildras och den destruktiva övernatur som gestaltas. Schamanismens 

praktik och kontakt med naturen och det övernaturliga utgör det delvis icke-rationella och 

oförklarliga, en motpol till den rationella och förhärskande modernitetens världsåskådning av 

förnuft och styrbar orsak-verkan. 

Nackdelen med denna undersökning har också varit dess fördel: bredden av 

överlappande begrepp och föreställningar. Att undersöka de olika aspekternas gemensamma 

skärpunkter har varit berikande, men det har också inneburit en brist i fördjupning. Av de 

olika analysdelarna framgår att det hade varit fullt möjligt att välja bara ett eller två spår (som 

exempelvis naturen/övernaturen, magi, människan, främlingskap, modernitet eller kristendom 

kontra schamanism) för uppsatsens fokus, vilket kanske hade inneburit skarpare 

konklusioner. Samtidigt har en dekonstruktivistisk, posthumanistisk läsning fallenhet för att 

ge likriktade resultat av diverse oppositioner som beskrivs och konstateras, i stil med 

föregångarna strukturalism respektive poststrukturalism. Tillförandet av schamanism som 

perspektiv har då i den här uppsatsen möjliggjort en avgränsning, en antropologisk och 

mänsklig kontext för analysen och tolkningarna av romanens gestaltning via de 

posthumanistiska begreppen. Delvis därigenom har ovanstående konklusioner kunnat nås. 

Mängden av möjliga undersökningsområden och frågeställningar för Hemman är stor 

och det är uppsatsförfattarens övertygelse att litteraturforskning på denna roman, och 

Dahlströms författarskap generellt, behöver fortsätta samt att fler studier står att vänta. 
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