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Sammanfattning 
Uppsatsen studerar hur utanförskapet manifesteras i Stina Aronssons roman Den fjärde vägen 
och Elsa Forsgrens novell ”Mörker” i Resa mellan ensamheter, bägge utgivna 1950. Dessa 
litterära texter skildrar kvinnor och kvinnoliv i samma litterära landskap, ett imaginärt men 
ändå väldefinierat Norrbotten/Tornedalen. Ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv 
belyser jag hur författarna använder ålderdom, blindhet, genus, den sociala och tornedalska 
tillhörigheten, språket, namnen, tystnaden och vreden för att framhäva maktlösheten, 
klyvnaden och utanförskapet i de kvinnliga huvudpersonernas liv. I berättelserna finns även 
motberättelser där ovan nämnda motiv skapar motstånd mot centralmakten och de manliga 
maktstrukturerna i samhället. I uppsatsen för jag också ett resonemang kring den 
postkoloniala paradoxen och frågar om författarna med äkthet kan skildra kvinnoliv och 
kvinnoöden, som dessa två texter gör. På den frågan är svaret att författarauktoriteten 
överskrider den regionala förankringen och att det tornedalska inte är det primära motivet. 
Maktlösheten som kvinna och det strukturella  utanförskapet är generellt och skildras 
trovärdigt och med äkthet. Texternas teman bär fram ett alternativt sätt att leva i motsats till 
det moderna, urbana. Förutom analysen av ”det annorlunda”, utanförskapet, vill jag också 
lyfta fram Elsa Forsgrens relativt okända författarskap i ljuset av Stina Aronsons. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Litteraturhistoria, Norrbotten, Tornedalen, kvinnoskildringar, Stina Aronson, Den fjärde 
vägen, Elsa Forsgren, Resa mellan ensamheter, postkolonial litteratur, intersektionalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”…jag vill inte födas till flicka och långsamt inse min felkönighet jag vill inte tvingas att 
könshata jag vill inte behöva lära min dotter: att var människa är svårt att vara kvinna är 
omöjligt (…)  räcker det inte snart jag vill inte denna dödssorg över könens obotliga 
kraftslukande ensamhet jag vill inte gå under på grund av kön: jag vill inte jag vill inte jag vill 
inte” (Forsgren 1950, s 67) 
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Inledning 
Stina Aronssons roman Den fjärde vägen och Elsa Forsgrens novell ”Mörker” i Resa mellan 
ensamheter utgavs samma år, 1950, och skildrar kvinnor och kvinnoliv i samma litterära 
landskap, ett imaginärt men ändå väldefinierat Norrbotten/Tornedalen. Stina Aronssons 
författarskap är omnämnt i svensk litteraturhistoria,1 men hennes roman Den fjärde vägen är 
mindre omnämnd än den mer uppmärksammade Hitom himlen som utkom 1946. Elsa 
Forsgrens författarskap och enda publicerade verk är inte omnämnt i litteraturhistorien. Jag 
ser gemensamma nämnare mellan både författarskapen och de valda texterna, särskilt 
tematiken kring ensamhet, makt och underordning.  
 
Elsa Forsgrens liv och verk är okänt och jag vill lyfta fram det i ljuset av Stina Aronsons mer 
välkända men ändå sällan omnämnda roman.  Som läsare fascineras jag av texternas litterära 
gestaltning av kvinnor som sällan syns och hörs i litteraturen.  
 
Jag är norrbottning men hör inte hemma i Tornedalen. Jag talar inte meänkieli vilket inte 
heller Stina Aronsson eller Elsa Forsgren gjorde. Även om platsen är betydelsefull för min 
tolkning av texterna, så vill jag inte begränsas av en läsart som ser dem som provinsiella 
texter om en avlägsen glesbygd, utan jag vill se om texterna har teman och budskap som talar 
till mig som kvinna på 2000-talet.  
 

Bakgrund  
Vem är Stina Aronson 

Ester Kristina "Stina" Aronson, född Ester Kristina Andersson 1892 i Uppsala, död 1956, 
räknas till de tidiga svenska modernisterna. Hon föddes utom äktenskapet som barn till Olof 
Bergqvist, sedermera biskop i Luleå stift. En månad gammal adopterades hon av en 
slaktarfamilj där hon växte upp under fattiga förhållanden tills hennes styvfar begick ett mord 
och hon tvingades tillbaka till sin biologiska mor och äldre syster (Rasmusson, 1968). 

Stina Aronson publicerade sjutton böcker. Från debuten 1921, året innan Karin Boye, till 
genombrottet 1946 utkom verk i skilda stilar och genrer. Hennes mer experimentella verk 
utgavs under pseudonymerna Sara Sand och Mimmi Palm, bland andra Feberboken, 1931. 
Genombrottet kom 1946 med romanen Hitom himlen. Romanen utspelar sig i en uppdiktad 
by, Mäntyjärvi, i en enslig ödemark, lätt tolkat som ett glesbefolkat Tornedalen. Efter denna 
kritikerrosade roman dröjde hon sig kvar i Norrbottensmiljön och skrev novellerna i Sång till 
Polstjärnan, 1948, diktsamlingen Kantele 1949, den sista romanen Den fjärde vägen, 1950 
och novellerna Sanningslandet 1952 (Holmberg, 1957). Den röda gåvan, en samling noveller, 
sammanställdes postumt 1967. 

Aronson bodde i Norrbotten några år med sin make Anders Aronson, överläkare vid 
Sandträsk sanatorium några mil norr om Boden. De flyttade sedan till Hällnäs i Västerbotten 
och senare Jämtland. Vid makens död 1936 återvände hon till Uppsala (Rasmusson, 1968). 

                                                 
1 Se senare avsnitt om författarna i li tteraturhistorien. 
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Vem är Elsa Forsgren 
Elsa Gunborg Forsgren föddes 1920 i Vittangi, dotter till folkskolläraren A Forsgren och 
Emma Berggren, enligt Svenskt författarlexikon (Åhlén, 1953). Föräldrarna skildes under 
hennes uppväxt. Hon gick ut folkskolan i Vittangi, tog studentexamen i Haparanda 1940 och 
flyttade därefter till Stockholm och Uppsala där hon tog en filosofie kandidatexamen vid 
konstakademien och ägnade sig sedan åt konstnärlig verksamhet. Enligt personliga brev till 
Barbro Alving var hon 1940-49 gift med en präst, men skilde sig på grund av trosfrågor och 
”tystnad i äktenskapet”. Hon tillbringade en tid i Rom för konststudier.  Elsa Forsgren vårdas 
idag på ett ålderdomshem i Stockholm (E. Jonsson, 2009-12-14a). 
 
Elsa Forsgren skrev, enligt brevväxlingen ovan, anonyma insändare i Idun Veckojournalen. 
Det enda verk hon publicerade var Resa mellan ensamheter. Novellen ”Mörker” återutgavs i 
antologin Litterärt i Norr, 1954. Enligt sina brev arbetade hon på ett andra bokprojekt, men 
det blev aldrig antaget eller slutfört.  Erik Jonsson har erhållit några dikter som Elsa Forsgren 
skickat in till en lokal skrivartävling i Gällivare troligtvis 1956 eller -57  (E. Jonsson, 2011). 
Hon har i dikterna lämnat såväl formexperimenten som protesten mot makt- och 
genusordningen och framtonar som en traditionell och kristen diktare.  
 
Till skillnad mot Stina Aronsons finns det inte mycket dokumenterat om Elsa Forsgrens liv. 
Kerstin Anér skrev i VeckoJournalen (1951) om Elsa Forsgren och hennes syn på 
emancipation och kvinnors underordnade ställning i samhället, en syn som formades tidigt i 
barndomen. Hon led av en hjärtsjukdom, men mest led hon enligt sina brev av ensamhet.  
”Jag står absolut ensam i världen, föräldrarna är döda (förresten är jag skilsmässobarn) och 
syskon har jag inga. Vidare är jag från nordligaste Lappland” (Brev till Barbro Alving 28/9 
1949). 
 

Vad finns skrivet i litteraturhistorien om författarna? Hur togs de 
valda verken emot av samtiden? 
Trots att Stina Aronson var en etablerad författarinna vid genombrottet 1946, behandlas hon i 
marginalen i litteraturhistorien vilket även Broomans (2001) påpekar i sin avhandling. 2 Hon 
räknas inte till modernisterna, trots att modernist är en litterär etikett som medger en läsart 
som tar hänsyn till helheten i hennes texter, såväl form som innehåll. 
 
1950 skildrar Stina Aronson själv författandet på följande sätt i essän ”I begynnelsen var 
ordet”  
 

Det finns ingenting betydelselöst. Knappast något smått. Ordets kosmiska kraft är 
överallt där ord är. Felet är bara att de sällan hanteras av upptäckare. Som alltid är 
upptäckten pudelns kärna. Många steg korsar malmådran, och partiklarna stoftar sig 
kring vandrarens fötter. Men  inte förrän mannen med magneten kommer blir ägan 
rikedom. (s 15) 

 

                                                 
2 Erik Hjalmar-Linder (Tigerstedt & Linder, 1965) ägnar sju sidor åt Aronson i Ny illustrerad svensk 
litteraturhistoria i kapitlet “ Mellan realism och mystik“ . Svensk litteratur (Björck & Sallnäs, 1979; 1971) 
har fem rader om henne som banbrytare för den nya folklivsskildringen I. Den svenska litteraturen, 
(Lönnroth & Delblanc, 1989) är texten om Aronson i en liten ruta vid sidan om. Den korta texten, 
skriven av Eva Adolfsson,tar fasta på hennes modernistiska strävan. 
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Kvinnliga forskare och litteraturkritiker som Eva Adolfsson (1991) och Marianne Hörnström 
(1994) ser det norrländska landskapet som centralt i författarskapet, men ur ett 
genusperspektiv. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria (Møller Jensen, Fahlgren, & Melberg, 
1996) lyfts gemensamma särdrag med andra kvinnliga författare fram. 
 
Stina Aronson har en undanskymd plats i litteraturhistorien men Elsa Forsgren är helt osynlig. 
Trots att hon utgavs på Bonniers och fick relativt positiva recensioner finns hon inte 
omnämnd i någon nationell eller regional/lokal litteraturhistoria.3  Hon är heller inte 
omnämnd i Tornionlaakson vuosikirja – Tornedalens årsbok (Nordberg, 1997) där Marita 
Mattson-Barsk skriver ett kapitel om ”Tornedalen ur kvinnligt perspektiv – kvinnliga 
författare” (s 279-288) och nämner många svenskspråkiga författare.  
 
Det är inte förrän Erik Jonsson, litteraturstuderande vid Umeå universitet börjar forska och 
skriva artiklar om Resa mellan ensamheter i den litterära tidskriften Provins och i 
västerbottnisk och norrbottnisk lokalpress. Han läser inte hennes texter som provinsiella i 
första hand utan som modernistisk prosa ur ett genusperspektiv (2009-12-14a; 2009-12-14b; 
2009;  2011).  
 
Stina Aronsson har genomgående uppmärksammats i recensioner och romanerna Hitom 
himlen och Den fjärde vägen bemöttes positivt (Broomans, 2001), även i Norrbottens 
Kuriren. Recensionerna av Elsa Forsgren ser Resa mellan ensamheter antingen som enbart ett 
provokativt inlägg i vad som kallades kvinnodebatten eller också som skönlitteratur och 
uppmärksammar novellerna. Norrländska Socialdemokraten (1951-04-07) har i en kort notis 
om höstens debutanter skrivit om Resa mellan ensamheter och menar att Elsa Forsgren är en 
”ung akademiker, konstnärsintresserad kvinna och oerhört obalanserad (…) samt strängt 
upptagen av de egna (jagiska) problemen”. Hon ”försöka vara originell, egen” och 
recensenten anser att hon har Tage Aurell att tacka för sin stil då hon försöker gestalta ”tafatta 
och tystlåtna norrlänningar”. Han ser likheter mellan henne och en annan ung kvinnlig 
författare, ”olycklig och annorlunda: Eva Neander” född i Kiruna.4 
 
 Dagens Nyheter, DN (Björck, 1950-12-09) och Uppsala Nya Tidning, UNT, (1950-11-30) 
understryker det ofärdiga, annorlunda, bittra och arga i verket. Tonen i UNTs recension är 
raljerande, ”överhuvud är föraktet en av Elsa Forsgrens främsta inspirationskällor.” 
Recensenten menar att den överdrivna tonen, och det ”rödglödgade hatet” löper risken att slå 
över i sin motsats men fortsätter ”man får en klar uppfattning om den intellektuella kvinnans 
dilemma, och även om författarinnan ofta generaliserar och skjuter över målet, så sker det 
alltid med en frenetisk verv som inger respekt”. Recensionen nämner inte novellerna men 
avslutar oväntat ” ’Resa mellan ensamheter’ kallas Opus 1. Man längtar efter Opus II”. 
Beroendet av Tage Aurell och bernt erikson5 lyfts fram.  Dagens Nyheter (Björck, 1950-12-
09) bedömer texten litterärt och kallar aforismerna ”ibland vassa, ibland veka men sällan 

                                                 
3  Till exempel i Nordisk kvinnolitteraturhistoria eller i Norrländsk uppslagsbok (1993). översikter som 
Norrbottensförfattare (Isaksson & Westerberg, 1980)  Linjer i en Norrländsk l itteraturhistoria(Brändström, 
1999) Rötter och rutter: Norrland och den kulturella identiteten (2001) Kiruna – en resa  i litteraturen  
(Larsson, 2000)  eller i någon av banden i  Den tornedalsfinska litteraturen (Pohjanen & Johansson, 2007; 
Pohjanen & Johansson, 2009). 
4 Läs mer om henne i Provins 2001:1 :  Jonsson, Erik ” Priset för ett hekto ro”  s 24 – 36. 
5 Tage Aurell ses enligt NE som en av de främsta provinsialisterna. Genombrottet kom på 30-talet. 
Han har modernistiska förebilder (Hemingway, Proust).  bernt erikson , som konsekvent skrev sitt 
namn med små bokstäver, ses som en modernistisk särling och 40-talslyriker, enligt A lex 
författarlexikon. 
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likgiltiga” och ser också ett sorgset självporträtt bakom smädelserna.  De ”novellistiska 
försöken” kallas ”mycket framgångsrika”, särskilt ”Mörker” där ”orden krälar så tätt intill 
denna människa, fångande varje doft, varje vilsen tanke, varje trevande åtbörd, att man tycker 
sig nästan fysiskt uppleva gummans misär” Han avslutar ”Utan Aurell och Stina Aronson 
hade väl inte denna berättelse blivit alldeles sådan den är” men anser att Elsa Forsgren ”har 
gnistan och lever för att bringa den i dagen.”. 
 
I Finsk tidskrift (Carlsson, 1951) kallas Elsa Forsgren ”höstens viktigaste debutant” (s 71). 
Recensenten ser texterna som en ”hopsummering av livserfarenheter och kunskaper om det 
svåra livet” om än med ”skarpa hullingar mot manssamhället”. Han understryker att det inte 
finns ett uns av komik utan snarare tecken på en ny medvetenhet om kvinnors rätt. Novellen 
”Mörker” kallas djupt gripande och att texten ”ger hela ödsligheten och det andliga armodet i 
en avlägsen landsända liksom i ett nötskal” (s 72). Mogen men oslipad, helgjuten och lyckad 
men ibland på ett tillkrånglat och snårigt språk är hans slutintryck. Släktskapet med bernt 
erikson påtalas. 
 
Margit Abenius framhäver i Bonniers Litterära Magasin (1951) också beroendet av Tage 
Aurell, men skriver ”en intressant, rent av märklig debut, som man inte kan stå likgiltig 
inför”. Hon lyfter särskilt fram novellen ”Mörker” och menar att ”hade Aurell aldrig existerat 
skulle en novell sådan som ’Mörker’ av en nybörjare vara rena underverket. Nu måste man 
erinra sig att han verkligen finns – för att inte göra sig skyldig till överord.” (s 147). Hon ser 
att en ”trotsig kvinnoprotest genomgår boken i dess helhet” (ibid.) men framhäver den 
bildskapande fantasin, symboliken och rikedomen i formexperimenten. 
 
Elsa Forsgren skriver själv i Resa mellan ensamheter ironiserande om recensenternas 
kvinnosyn: 

’För att vara kvinna och debutant så… En av våra mest lovande författare… Bland de yngre 
kvinnliga målarna intar hon… ‘ Vad säger det? Är kvinnliga skapare så generande dåliga att de 
måste placeras i hjälpklass för att inte tappa modet? Vad är detta för imbecillhuvud-klappar: 
’duktig som kvinna (men)… ‘?” (s 82-83) 

 
 

Tidigare forskning 
Som nämnts ovan har Stina Aronson varit av intresse för litteraturvetenskaplig forskning först 
de två senaste decennierna. Margit Rasmussons biografi om Stina Aronson, Lång väg hem 
(Rasmusson, 1968) innehåller en detaljerad redogörelse över författarens liv och verken läses 
som illustrationer till Aronsons egna upplevelser och erfarenheter. 
 
Petra Broomans (1999) har i sin avhandling ”Jag vill vara mig själv” senare bearbetad i Detta 
är jag: Stina Aronsons litteraturhistoriska öde (2001) gjort en metalitteraturhistorik studie av 
Aronsons verk genom att undersöka hur författarskapet bemötts i ett antal svenska 
litteraturhistorier. Broomans ser att det främst är verken efter genombrottet 1946 (Hitom 
himlen) som behandlas och att Aronson skildras som ”provinsialist”. Den tidigare 
modernistiska produktionen diskuteras inte. Hon noterar att Aronson skildras som en i ”…en 
ny generation av stora Norrlandsskildrare” ( Olsson och Algulin 1987 i Broomans 2001, s 11) 
utan närmare definition. Bilden av författarinnan i litteraturhistorien är enligt Broomans, en 
ensam hjältinna i en manlig litterär kontext, en avvikande, någon som är annorlunda. Genom 
framför allt Petra Broomans, men också andra till exempel Susan Brantley, har Aronsons verk 
också uppmärksammats vid europeiska konferenser. 
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Caroline Graeske (2003) anlägger med avhandlingen Bortom Ödelandet ett tolkande 
perspektiv på Aronsons hela litterära produktion och den litterära, sociala och historiska 
kontexten. Hon lyfter fram Aronsons litterära utveckling, men ger stor plats åt Hitom himlen 
och visar hur författaren hela tiden är i dialog med sin samtid och problematiserar 
folkhemsbygget genom att skildra udda, utsatta och maktlösa människor. ”Det finns alltså ett 
etiskt budskap i Stina Aronsons texter, som säger att alla människor har samma 
människovärde” (ibid. s 201). Graeske, liksom Nilsson-Skåve, frågar vems röst som talar i 
texterna och vems ögon som ser och hur texten kommunicerar med läsaren. 
 
Åsa Nilsson-Skåve (2007) har i sin avhandling Den befriade sången intresserat sig för Stina 
Aronsons berättarteknik med särskilt fokus på romanen Hitom himlen. Hon gör en inplacering 
av Aronsons författarskap i den litterära samtiden samt analyserar berättarteknik och 
gestaltning i Hitom himlen men inbegriper även hennes övriga verk i analysen. Den fjärde 
vägen har ett eget kort avsnitt där Nilsson-Skåve främst lyfter fram den som ett verk i kristen 
anda. Hon analyserar också Aronsons förhållande till tid, nutid och dåtid samt placerar in 
henne i en modernistisk estetik. 
 
Forskare som Ebba Witt-Brattström, Marianne Hörnström, Birgitta Holm, Sara Danius, 
Gunilla Domellöf och många fler har ur psykoanalytiskt och strukturalistiskt perspektiv 
skrivit om Stina Aronson som en modernistisk författare. Marianne Hörnström (1994) forskar 
kring en genusrelaterad tvåspråkighet i bland andra Stina Aronsons författarskap. Hon ser 
männens språk som det förhärskande och koloniserande i motsättning till kvinnornas. Eva 
Adolfsson (1995, 130 ff) skriver om hur Stina Aronson i Hitom himlen leder oss ner till den 
skapande processens ursprung, till den kvinnliga författarauktoriteten, det kvinnliga språket.  
 
Om Elsa Forsgren finns ännu ingen forskning publicerad förutom Erik Jonssons, 
litteraturvetare vid Umeå Universitet, ovan nämnda artiklar. Han har forskat om Elsa Forsgren 
i arkiv, via kontakter, brev och verk.  
 

Beröringspunkter mellan författarna, möttes de? 
Trots åldersskillnaden finns det gemensamma nämnare mellan författarna. De är bägge starkt 
influerade av modernismen. Stina Aronson har i sitt tidiga författarskap samma språkliga 
experimentlusta som Elsa Forsgren ger uttryck för i Resa mellan ensamheter. Tage Aurell 
nämns ofta som inspiratör för dem bägge.6 Stina Aronson och Elsa Forsgren är tillsammans 
de enda kvinnliga författarna i antologin Litterärt i norr (1954), de tolv övriga är män. 
 
Bägge har rötter i eller anknytning till Norrbotten och använder den norra länsdelen 
(Tornedalen) som sitt litterära landskap. Elsa Forsgren är född och uppvuxen i Vittangi, Stina 
Aronsson bodde ett tag i Sandträsk, sanatoriet i Norrbotten dit patienter kom från hela länet 
och som utgjorde en mikrokosmos av länets många kulturer och samhällsklasser. Hon reste 
också omkring i Norrbotten med sin man, läkaren Anders Aronson.   
 
Medvetenheten om kvinnornas underordnade ställning och vreden mot genusordningen är 
gemensam för dem bägge. Den är särskilt tydlig i Stina Aronsons tidiga författarskap, Tolv 
Hav, Syskonbädd. I Elsa Forsgrens Resa Mellan ensamheter är ilskan och sorgen över 
männens förtryck ett tydligt tema.  
 

                                                 
6 Se avsnittet om det litterära mottagandet. 
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De bägge författarna måste ha träffats i Uppsala hos konstnären Bror Hjorth. Av biografierna 
(Geijerstam, Kåreland, Wirmark, & Michanek, 1989; Hjorth, 1978) om konstnären framgår 
att man möttes hemma i hans ateljé och diskuterade modern konst, litteratur och musik. I den 
här miljön fanns tidigt Stina Aronson och senare även Elsa Forsgren. I deras samtal måste 
också Norrbotten, Lappland och Tornedalen liksom Laestadius och laestadianismen varit 
sammanlänkande erfarenheter. Stina Aronson flyttade efter makens död tillbaka till Uppsala 
och umgicks flitigt i Bror Hjorths hus (Hjorth, 1978). Elsa Forsgren flyttade efter 
studentexamen 1940 i Haparanda till Stockholm och Uppsala för konst- och litteraturstudier. 
Enligt Erik Jonsson (2009) stod hon modell för en nakenstudie, statyn ”Näckens polska” 7 och 
som Maria i triptyken för Jukkasjärvi kyrka. Även Aronson stod modell för en av personerna 
på altartavlan.   
 
Bror Hjorth influerades starkt av både Hitom himlen som Den fjärde vägen inför arbetet med 
altartavlan i Jukkasjärvi (Hjorth, 1978). I biografierna framgår att det förutom Stina Aronson 
fanns ytterligare en kvinna som hade ”en avgörande betydelse för tillkomsten av tavlorna (…) 
en ung kvinna som Bror vid denna tid var djupt förälskad i.… Och den unga kvinnan blev 
Maria i sommartavlan, hon som gav försmak av himmelens glädje…” (Geijerstam et al., 
1989, s. 21). Bror Hjorth skriver 1952 i ett brev ”jag kommer aldrig att glömma henne, jag ska 
alltid beundra hennes geni och konst, hela hennes varelse… och här i Lappland, i Jukkasjärvi 
kyrka är jag så nära, så nära henne…”( ibid. s 21). Vid en av sina resor till Jukkasjärvi 
besöker han också Vittangi, Elsa Forsgrens barndomsby.  
 
De många beröringspunkterna mellan författarna inspirerar till analys av gemensamma motiv 
i de två valda texterna.  
 

Syfte 
Syftet med uppsats är att undersöka hur temat utanförskap, det postkoloniala andra och 
avvikande, skildras i förhållande till aspekter som rör genus och makt. Jag går också in på hur 
motberättelser, motståndet mot den rådande maktordningen, skildras i de två valda texterna. 
 
Centrala frågeställningar i uppsatsen rör  gemensamma motiv för utanförskap och maktlöshet 
i texterna samt vilken betydelse miljön och språket har för utanförskapet.   
 
Ytterligare en frågeställning är vems berättelse det är som berättas. Kan författarrösterna med 
auktoritet och äkthet skildrar kvinnoliv i en landsända som de språkligt sett inte tillhör. 

Metod och teori 
Jag använder en blandning av teorier och metoder för att få svar på mina frågor. Jag 
koncentrerar mig på en inomtextlig läsning av texterna där tid, rum och plats för texternas 
tillkomst spelar liten roll i förhållande till min läsning idag. 
 
Min analys utgår från ett intersektionellt förhållningssätt (De los Reyes & Mulinari, 2005) där 
fokus ligger på makt och ojämlikhet utifrån genus, klass och etnicitet, men också utifrån 
faktorer som sexuell identitet, ålder och funktionshinder.  Som osynliggjorda avvikelser 
reproducerar de makten, men bland dessa tysta finns också motstånd, eftersom makt alltid 
föder motstånd (Ibid.)  
 
                                                 
7 Den stora staty som står framför järnvägsstationen i Uppsala 
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Ett intersektionellt perspektiv innefattar en postkolonial teori (Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 
2002). Då bägge författarna använder Norrbotten/Tornedalen som landskap i sina litterära 
texter undersöker jag hur miljön används för att representera utanförskap och periferi. 
Teorierna skapar tillsammans möjligheter att undersöka hur makten tolkar vad som är norm 
och vad som är avvikelse, vad som är legitimerade föreställningar om den samhälleliga 
ordningen. 
 

Begreppen postkolonial litteratur och den postkoloniala paradoxen 
Definitionen av postkolonial litteratur är inte entydig, men litteratur från kulturer som berörts 
eller berörs av effekterna av imperialism och kolonisering i någon form kan kallas 
postkolonial.  (De los Reyes & Mulinari, 2005) Det behöver inte handla om den historiska 
koloniseringen av andra länder och kulturer utan om dess konsekvenser idag med språklig 
underordning eller klasskillnader. Det kan också handla om kolonisering inom det egna 
landet, intern kolonisation, och hur det skrivs in i litteraturen. Det är en litteratur som 
markerar avståndet mellan en postkolonial kultur och centralmakten där centralmakten 
framhävs som normen och periferin som avvikelsen, de andra, de annorlunda, de som lever i 
ett utanförskap. Enligt kulturgeograf Madeleine Eriksson (2010) är kolonisering ett pågående 
projekt, vi bygger idag vidare på centrum och periferi, norm och avvikelse, på det som 
”åtskiljer”, osynliggör och exotiserar. Frågorna som postkolonial litteratur ställer är desamma 
var i världen man än befinner sig: vems är makten, vem har tolkningsföreträde till makten och 
kunskapen? Finns det motberättelser?   
 
Det har funnits och fortsätter finnas än idag en bild av Tornedalen/Norrbotten/ 
Norrland/Nordkalotten som en primitiv värld, en manlig domän i motsats till urbanitetens 
kvinnliga civiliserade kultur (Eriksson, 2008; 2010). Norrbotten är periferi och representerar 
det annorlunda, de ”interna andra” (Eriksson, 2010, s 147). Regionen är ett objekt för ”intern 
orientalism” och ”den ’rumsligt andre’ i svenska folkets geografiska föreställningsvärld” 
(ibid., s 148).  I denna manliga perifera sfär representerar kvinnorna de dubbelt underordnade 
och avvikande.   
 
Språket används ofta som kännetecknade för det postkoloniala andra. Författaren och 
debattören Bengt Pohjanen understryker språkets, meänkielis, betydelse för den tornedalska 
litteraturen (2007, s 14) ”Vi har en egen kultur, en av de djupaste i världen. Det är inte den 
som ummikkosvenskarna 8 berättar om oss. De har inte varit här.”  Han skriver vidare ”En 
gränsbo definieras av geografin, en gränsmänniskas identitet skapas av de språk som talas på 
båda sidor gränsen. Mitt språk, mina språk är min värld, världarnas gräns.” (ibid. s 129). 
Genom att hävda språkets betydelse belyser Pohjanens den ”postkoloniala paradoxen” (De los 
Reyes & Mulinari, 2005, s 72), frågan om författarrösterna kan tala med auktoritet, vem 
texterna identifierar sig med, vems berättelse de för vidare när litteraturen skrivs på 
centralmaktens, patriarkatets språk och är beroende av maktens institutioner. Kan den 
litteraturen med äkthet berätta motberättelser och föra de andras talan?   

Undersökning och analys 

Den fjärde vägen  
Den fjärde vägen utspelar sig i samma miljö som Hitom himlen men är stramare och till synes 
än mer händelsefattig. Romanen handlar om en kort tid i gamla Anos/Ainos och hennes unga 
                                                 
8 Ummikko betyder den som bara talar ett språk. 
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dotters, saktfärdiga Marias liv. Maria har mitt i kallaste julnatten fött ett oäkta barn, sonen 
Risto, och talar inte om vem fadern är - till Anos skam och vrede.  Den förbittrade tystnaden 
mellan Ano och Maria består boken igenom. 
 
Väckelsepredikanten som under ”liikutuksian” välsignade Maria med sin ande var knappt 
verklig. De två kvinnorna går på gården och tiger, Ano illvillig och bitter, Maria också tyst 
men allt mer tillfreds i sin värld med sonen Risto. Sonen omkommer senare, 16 år gammal, i 
en lavin. Boken börjar med att Maria, gammal och trött, sitter på tunet och resonerar med sig 
själv - eller Honom - om det som varit. Unga röster hörs i närheten. Nästa del i boken skildrar 
födelsen och den växande tystnaden mellan kvinnorna. Ano klyver sig till slut itu för att ha 
någon att prata med medan Maria växer som kvinna och mor tillsammans med gossebarnet 
Risto. Inget händer egentligen och ändå utspelas här ett helt liv.  Maria gifter sig sedan med 
Josef, en snickare, som också dör ung. Sista korta avsnittet skildrar gumman Anos död. 
 
Olika tidsplan korsar varandra, minnesbilder avlöser nutid och drömsekvenser bryter det 
episka berättandet utan hierarkisk ordning.  Åsa Nilsson-Skåve (2007) skriver att det inte 
finns något givet nu-plan i berättelsen utan analepser och prolepser avlöser varandra. Det 
inledande kapitlet markerar en stämnings- eller positionsangivelse. I romanens andra del, som 
skildrar gossebarnets födelse, blandas verkliga scener med drömscener, omkastade i tiden.  
 
I texten föds Marias lilla gossebarn om och om igen på Marias och barnets villkor. En av 
scenerna är när Ano och Maria är på väg ut för att mjölka getterna. Lillbarnet sover. Men 
Maria smyger i lönn tillbaka in i pörtet där det råder tidlös stillhet. Barnet ligger i den stängda 
lucksängen. Luften blir tung av sinnlighet, "Lemmarna smekte sig själva med samspel och 
mjuka rörelser. En ny egenskap begynte pyra i henne, som bara var medvetetandet om hennes 
kön. För första gången kände hon sig som kvinna." (s 134). Vid flera tillfällen tar hon fram 
honom ur lucksängen. Vid ett av tillfällen öppnar hon skåpdörrarna lekfullt och varsamt: "Han 
grep tag i hennes klänningsbröst och hävde sig upp mot henne. De fann varann i en 
återförening som kändes för dem bägge som en räddning ur en fara." (s 152) Han lyfts 
fram/föds ur lucksängens mörker med varsamhet och bärs fram i ett ärevarv, till skillnad mot 
den sönderfläkande, smärtsamma förlossningen präglad av skam och förnedring. 
 
Ett vagt hot finns i den svunna lukten av det svedda oset från lavriset. 
 
Aronsons berättande är fragmentariskt, hennes språk är otraditionellt; varje enskild mening är 
en poetisk bild. Varje enskilt stycke skulle likväl kunna utgöra prosalyriska delar av ett långt 
poem. Författaren slår medvetet sönder ett episkt, hierarkiskt berättande. Jag är inte ens säker 
på att det finns en självklar huvudperson - är det verkligen Maria, eller förhållandet till Risto, 
eller är det Ano? Meningarna är korthuggna, orden vardagliga, talspråkliga. Leendet sker 
långsamt, ett inre leende som tar sats långt ifrån. ”Det betöd inte så mycket för den sortens 
leende att hon var gammal och tandlös. ” (s 9) Den allvetande berättaren förklarar, men håller 
sig strikt till den åldriga Marias perspektiv. Långsamheten markeras ytterligare ”Tanken 
försvann en smula makligt”.(s 9)  
 
Hela den litterära gestaltningen präglas av det som Sara Lidman (Graeske, Nilsson Skåve och 
andra) kallar "skeende på stället". Det är inte handlingarna som för berättelsen framåt, utan en 
räcka stillastående scener där det enda som sker kan vara en blick eller en vridning av 
kroppen, eller ett leende som aldrig blir av: “När hon ville småle måste hon lämpa munnen 
och fukta mungiporna med tungan först. Så att till sist hann hon inte le utan bara bereda sig 
för det" (s 37). Läsaruppmärksamheten sprids ut, och vi tar del av allt: hur kaffeosten 
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vällustigt sugs upp av tarmarna, dukens pris om en och femti och himlens gyllene kupa. Det 
till synes oviktiga är det som egentligen är viktigt.  Aronson skriver i ett brev 1935 
(Holmberg, 1957) ”Jag vet att det är min svaghet att vilja stanna så där broderande länge vid 
varenda småsak. Men själva den drivkraft som gör att jag lever har den rytmen”. (s 16) 
 
Såväl Nilsson-Skåve (2007) som Graeske (1999) lyfter fram det kristna budskapet i Den 
fjärde vägen och redan i den inledande scenen kan man bokstavligen se altartavlan framför 
sig. Namnen på personerna i boken för också tankarna till den bibliska berättelsen; Maria, 
Josef/Jaako, sonen (avlad av en ande?) Risto/Kristus, Ano/Anna (Marias moder): 
  
 Maria Jaako satt på tröskeln till bastun. Dörren bakom henne var stängd. Och genom att träets 
 ådring löpte på tvären i posten men på raken i dörrspegeln såg det ut som om hon satt vid foten 
 av ett kors. Hon tänkte: det är sommarkväll. Och hon log av att fundera så där: det är sommar-
 kväll. Kanhända det inte var några riktiga tankar som männens. Och inget riktigt leende heller. 
 Ty hon log inte hastigt med läpparna utan sakta med hela ansiktets hud. (s 9) 9 
 
Maria sitter vid korsets fot och vilar i ro med sin kropp, med naturen runt i kring. Hon har 
stängt dörren bakom sig och är beredd på slutet. I min läsning finns främst andra teman, men 
jag ser också kraften och protesten i att mamman/horan gestaltas som vår tids heligaste kvinna 
(Jungfru Maria och oäktingen/horungen återuppstår som den störste bland människor - Kristus 
(Risto - Krister). 
 

Resa mellan ensamheter  
Resa mellan ensamheter består av flera textavsnitt med en blandning av olika stilar och 
litterära experiment: aforismer, sagor, tankelekar, noveller, experimentell prosalyrik. 
”Mörker” är en novell på 39 sidor. Ytterligare en kort novell, fyra sidor utan rubrik, handlar 
om ett skolhus och temat är också här en kvinnas instängdhet och utsatthet, kyla och 
ensamhet. Berättarperspektivet är genomgående en kvinnas och ett gemensamt tema är ett 
argt, starkt ifrågasättande av vad det innebär att vara könsvarelse och kvinna. Samtidskritiken 
drabbar också den manliga, militära samtiden. Boken benämns i baksidestext som ”Opus 1”. 
 
Resa mellan ensamheter inleds med dedikationen ”Till alla stackars i världen”, de 
osynliggjorda markeras.  Innehållsförteckningens sexton rubriker innehåller ord som sorg, 
åtal, ensam, aftonklockor, stackars, kondoleans, mörker, ord som för tankarna till utsatthet. I 
”Presentation” (s 9-11)10 presenteras ”jag” som drottningen, visdomen, kärleken, modern, 
urkvinnan. ”Jag är kvinna och man, vuxen och barn, blomma och frukt, jubel och kval, rörlig 
och stilla, hädisk och from, kultur och natur (…)” någon som förenar alla motsatser. Texten är 
en lovsång till kvinnojaget och bär drag av såväl Karin Boye som Edith Södergran. ”Jag 
härdar ut då alla falla. Jag är allt jag är evig. Jag är den du söker och alltid har sökt”. Den 
starka kvinnobilden tas tillbaka av slutorden ”(Bö-bö)”. (s 11). 
 
Övriga texter fortsätter den skarpa kritiken av kvinnans underordnade ställning, flickan i 
kvinnokropp som inte tas på allvar.  I texten ”Den oefterrättliga” görs det tydligt i en enda 
lång utandning att jaget inte vill födas till flicka, vara fel, vara könsvarelse, gå under på grund 
av sitt kön, spela verklighetens biroll eller skymfas av kåta gubbar.  
 

                                                 
9 Sidhänvisningarna går i detta avsnitt ti ll Den fjärde vägen om inte annat anges. 
10 Även i detta avsnitt går löpande sidhänvisningar til l Resa mellan ensamheter om inte annat anges. 
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”Stackarna” (s 59 ff) omfattar med humor, ironi och bitsk vrede maktens gestalter, offren, de 
minsta i naturen, flickorna och kvinnorna, gud och jesus, alla friska och sjuka – alla!  ”Allra 
syndast om de längtansdjupa som livet planterat i en grå kropp som någon liten blind 
fattiggubbe lämnat i arv åt eftervärlden.” (s 64) Samtidskritiken, antimilitarismen finns på 
flera ställen i olika avsnitt.  ”Jag står, med, ansiktet, mot, en, trädstam, med, skrovlig, bark, 
jag, vill, slå, armarna, om, den, men, får, ju, inte, för, det, skulle, vara, demoraliserande, för, 
Dem, som, håller, kultsprutorna, här, bakom, min, rygg, var, skall, det, sticka?” (s 58) 
 

Novellen ”Mörker” i Resa mellan ensamheter 
I ”Mörker” handlar det om ett dygn i gamla, blinda Sofia, Sokkos liv. Hennes livsrum är 
begränsat till undantaget på gården där hon arbetat hela sitt liv. På gården bor också gamla 
frun, Gammelmomma med sina barn samt en liten piga, åttaåriga ”finnungen”, ”finntjuven”.  
Gården ligger isolerat i ett nordligt landskap i en finsktalande bygd.  Sokko vaknar, ligger och 
väntar på dagen, trevar sig upp, letar pipan, hämtar mjölk, väntar, lyssnar, minns. Längre fram 
i texten visar det sig att hon är blind. Hon snavar, trevar, rör sig klumpigt. I köket, dit hon 
måste gå för att få kaffe, sitter de andra. Samtalstonen är hånfull mellan de två gamla 
kvinnorna som arbetat och levt ett helt liv tillsammans på gården sedan Fari dog. Sokko var 
då 16 år och tog ansvar för lagård och utearbete medan frun, Aurora, tog hand om de sju 
barnen och hushållsarbetet.  
 
Sokko lever genom sin hörsel och varje ljud framkallar minnen. Ett skrap får henne att minnas 
råttor och lämlar. ”Jag ska då säga åt Johan - - Det året då det var råttor! Dom sprang i 
potatislandet och var stora som kattor” (s 12). Vi är långt norrut (lämlarna). ”Voj helvetti” 
placerar berättelsen i finsktalande bygd. Ett inre samtal börjar sedan som introducerar 
förhållandet mellan Sokko och övriga gestalter i texten, bland andra ”den där djävla 
finnungen”, en lillpiga på gården. Här finns också en lagårdspiga vars far Sokko också fått 
barn med, men det dog i späd ålder.  
 
Sokko blir röksugen och först nu anar vi som läsare blindheten. Hon minns att det en gång 
började brinna i täcket men det skildras så att vi förstår att hon inte sett att täcket stod i brand. 
När hon långsamt stiger upp är händerna och fötterna spanare. Det beskrivs visuellt hur ”hon 
lägger åter ut. En hand hänger fast vid den säkra punkten. Den andra spanar vidare, framåt” (s 
15) tills hon känner något kallt, diskbänken, gränsen för hennes livsrum.   
 
I ett scenbyte är det höst, allt har glödande färger, Sokko minns hur hon eldar för att bränna 
tegel, kornas lugna käkar mal. Plötsligt övergår allt i ett skräckscenario där allt brinner, korna, 
lagårn, gården, byn… och Sokko vaknar i fasa, snavar, faller, gråter men ingen hör. Hon är 
instängd och utsatt och rädd.  Det hon äger är pengarna i byrålådan.  
 
När hon vaknar igen hör hon morgonljud och en lång vandring mot köket börjar. Hennes 
andning blir tung. Väl där möts hon direkt av ovänliga, fientliga ord. Gumman skriker, hånar 
blindheten och säger att Sokko snart ska dö. Senare försöker Sokko hitta köksklockan och dra 
upp den. Kanske så hon inte dör riktigt än? Också av ensamhet ”Det är sällskap” (s 32), 
hennes enda sällskap.  
 
En vändning kommer när hon hör orgelmusik, Elvira spelar en begravningspsalm. Förutom 
det varma lagårdsminnet innan branden, minns hon nu lillAron, sonen som dog, blommorna 
som höll om varandra och sjöng. Hennes egen sångröst är klar och vacker. Hon sjunger och 
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gråter. Tidens flykt markeras också av hösten och ljudet av vinande svanvingar. Sokko vet 
bättre än de andra att det är just svanar, hon vet av ålder och ”ser” genom sin skarpa hörsel. 
 
En av Sokkos måltavlor för bitterheten är den 8-åriga finnjäntan. Sokko tycker att flickan ska 
arbeta hårt för mat och kläder. Det fick ju hon själv göra. Flickan gråter. Sokko gråter. 
Finnungen blir en spegel av allt det förtryck och den maktlöshet Sokko själv fått uppleva och 
ännu upplever. 
 

Och jag sa att det var skamligt att hon bara ville leka så fort hon hann, med våra egna barn, fast 
hon är åtta år och borde förstå att det är skillnad på henne och andra. Och jag sa att om hon inte 
– och en flicka till på köpet som borde förstå att hon är till för att tjäna och passa på andra – om 
hon inte lärde sej att vara ödmjuk och göra nytta för maten så ska jag tala med Johan så får hon 
fara till Finland igen, där dom svälter ihjäl. (s 40) 

  
Berättelsen skildras genom en allvetande berättare och inre monolog. Berättarperspektivet är 
konsekvent Sokkos. Liksom Aronson har Forsgren ett utpräglat skeende på stället. Här händer 
inget och ändå utspelas det i mörkret ett helt liv i minnen, drömmar, samtid. Det enda som 
sker är när Sokko stiger upp, beger sig till köket, drar upp klockan och går tillbaka.  
Omgivningen beskrivs genom Sokko som använder verbet ”se” när hon lyssnar, trevar sig 
fram i sitt mörker. Färgerna är sparsamma, men har betydelse. Ofta råder mörker, men i 
drömmen är landskapet vitt, grått. Plötsligt är solen svavelgul och hon associerar till 
hösteldningen och lagårdens ljumma bruna lukt från korna. 
 
Sokko själv gestaltas genom sin kropp.”Hon står på två spridda försiktiga benpåkar”. (s 12)  I 
en drömsekvens går hon ensam och arm in i en tunn remsa grått landskap ”Först kommer två 
ängsligt gapande händer, de trevar i kylan som blinda spröt. Därefter ett stötberett 
plattansikte. Sist en rätvinkelböjd gestalt på bredbenta fotblad som blivit flata och marknära 
efter många bittra erfarenheter.” (s 18) Allt är tungt, slitet och sorgset.  Liksom i Aronsons 
text beskrivs personen genom fysiska detaljer, särskilt ansikte, ögon och mun har betydelse. 
 

Ansiktet är längst på tvären. Väldiga kindknotor hindrar plattan att bågna in. Runt ögonen är 
utskjutande stötvalkar, alla slag drar de åt sej som sugmunnar. Därinne i hålornas heta mörker 
ligger ögonen undanlagda- Svarta, vidöppna, ofantliga, fyllda av vatten och ve. Det är den enda 
färgen på hela människan dessa blodiga ögon- Ett gammalt värkande ärr går snett från den ena 
näsvingen till andra hakspetsen, det är munnen. Omkring det gula ansiktet står en vit hårgloria ut 
som de vilda strålarna från en tovig måne. (s 19)  

 

Gestaltningen av utanförskap och motstånd 

Tiden och långsamheten 
I Den fjärde vägen saknar tidens gång betydelse, Ano stoppar den genom att vira en rem kring 
klockans kläpp. I ”Mörker” är tiden ramen för berättelsen och skildras genom klockans 
tickande som löper genom novellen. Trots att tickandet återkommer med jämna mellanrum 
vet vi som läsare inte om det är natt eller morgon, inte förrän klockan slår fem slag. I 
”Mörker” kan tiden också skildras genom lukt ”Det luktar morgon” (s 22) – säkert kaffedoft.  
Tidsperspektiven nutid – dåtid vävs samman i bägge berättelserna. Sokko ligger i sängen och 
väntar på dagen. Klockan tickar, Sokko  rör vid klockans visare, men lyckas inte få dem rätt. 
Tiden är i olag. ”Ti – tack, ti – tack. Voj voj vad tiden går sakta. Ti – tack, Den går liksom 
ojämnt. Kanske den inte hänger rätt på väggen.” (s 13) Hon är också rädd för att den kan ha 
stannat. Det är väntan, tystnad, mörker. Meningarna är korta och enkla, karga. Orden 
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sparsamma. Det finns även här en långsamhet i språket. Mörker råder, ljuden är få men 
skarpa. Tystnaden susar. Väntan. Tid är väntan och tid är liv, ett kort liv som Aronson 
beskriver som en kort livgivande sommar - “den korta tiden mellan junis sista snöby och 
augustis första“ (s 12) en allmosa till den fattige - precis som livet självt. Detta korta liv som 
hon längre fram i boken kallar "som en omgång grova kläder innan det är dags att byta". (s 
46) 
 
Tiden är betydelselös, den är evig. Långsamheten är nödvändig. Rörelsen i bägge texterna är 
att gå bakåt, vi minns - till arkaiska urbilder. Minnen avlöser nutid som bryts av 
drömsekvenser i en rytmisk svit genom texterna. Personerna skildras ofta med sin skugga, en 
tidlös förbindelselänk bakåt till tidigare liv och öden som är sammanbundna med nuet. 
 
I ensamheten är tiden, klockans tickande, det enda sällskapet. 
 

Ålderdom 
Maria i Den fjärde vägen befinner sig i livets höst, det har blivit kväll. Hon är tillfreds, vilar i 
sin ålderdom. Båten hon ser ligger uppdragen som ett vrak på sin grusbädd. “Den var otjärad 
och gisten med bågiga springor som revben i borden“ (s 11) precis som Maria har den åldrats. 
Hon har också sällskap av en gammal hynda, också den halvblind, sliten och skygg. Maria 
sitter alldeles stilla med slutna ögon, men hon har inte somnat. “Det var bara en själens lilla 
flygning på prov!“ (s 13) Hon förbereder sig för livets slut.  
 
Bägge texterna handlar om gamla kvinnor på tröskeln till döden. Deras liv har varit hårt och 
fattigt, deras kroppar är förbrukade. Klockan är deras sällskap liksom elden, men den är också 
förödelse och hot i bägge texterna. Den ålderdom som i ett traditionssamhälle borde ge dem 
respekt är dem inte förunnad, de är osynliggjorda och språklösa, kvinnor och avvikande, långt 
bortom makten. 
 
Den gamla modern Ano skildras som en tragisk, bitter gestalt som ser skammen och för-
nedringen över det oäkta barnet som vore det riktat mot henne själv och hennes trygga 
ålderdom. Några kärleksfulla ord kunde ha gjort allting annorlunda. Ano förknippas med de 
onda makterna, med stormvind, kolos, aska, vrede, klagan. En kvinna som hellre lyssnar till 
dödingarna under golvtiljorna än ser till spirande liv. "Hyndans valp lever bra, i horans vill 
ingen ta." (s 55) vräker hon ur sig. Hennes arga ord har byggt bo i henne, i handflatorna och 
inälvorna. Hon brännmärker dottern med ord.  
 
Sokko i novellen ”Mörker” är gammal och väntar på döden, men hon är inte i ro som Maria, 
hon är arg och orolig som Ano. I en drömsekvens beskrivs hur nära döden hon är:  
 

Det är nio tiondelar himmel. Grå. Längst nere vid kanten är en rak remsa snömark, också grå. 
Hon vandrar som en liten prick in i bilden, ensam och arm. Det börjar sakta snöa. Stora vita dun. 
Hon går i tomma intet, i ett snöande grått. (…) Spåren fylls långsamt igen. Sedan är allt fallande 
vitt.” (s 18) 
 

Snart ska hon gå i tomma intet. Hon ser sig själv som mycket gammal. ”Hon hålls oppe av en 
osynlig hjälplinje. Från den hänger nu sorgset neråt armar ögon mun rynkor, allt är i skred av 
trötthet, i längtan mot marken.” (s 18).  Sokkos liv har varit hårt, slitsamt och till synes 
värdelöst. Hon är en osynlig människa som försvinner i tomma intet.  Instängdhet, rädsla och 
övergivenhet karaktäriserar både Sokko och Ano. Anos ålderdom, liksom Sokkos skröplighet 
gestaltar maktlösheten, förbrukade kvinnoliv som inte är sedda, inte längre viktiga för de 
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yngre. De fyller inte längre någon funktion i samhället eller hushållet, ingen lyssnar på dem, 
de tvingas klyva sig, samtala med sig själva för att orden ska få någon betydelse. Ålderdom 
betyder utanförskap och ensamhet, det annorlunda och avvikande. 
 
I bägge texterna finns en yngre generation, ofta oförstående och främmande för de äldre. 
Deras kroppar är unga och starka och de bär gården in i framtiden. Den som i det tysta hjälper 
Sokko i hennes misär är unga Elvira både genom orgelmusiken och med en hjälpande hand i 
mörkret. Som läsare vet vi att livet går vidare, en generation dör men nästa tar vid. 
 

Blindheten 
Både Elsa Forsgren och Stina Aronson har blindheten som motiv. Blindheten kan ses som en 
symbol för mörker, fångenskap och maktlöshet, men den som är blind skärper sina sinnen och 
ser/lyssnar med hela sin kropp och sina sinnen i stället. Hyndan Lempis blindhet förstärker 
intuitionen och hörseln, känslans seende i Den fjärde vägen. Sokko ser/hör genom sina sinnen 
att det är svanar som ger sig av – de seende misstog sig. Det inre seendet är viktigare är ytan, 
det yttre seendet. I en essä om författandet (1950) liknar Stina Aronson författaren vid en 
blind man som bor i sitt barndomshem. En grannfru frågar hur han ska hitta till källan 

- Jag väntar, svarade den blinde. Jag väntar tills jag känner målet närma sig mig. Om du vill veta 
det, så är det inte bara jag som går till källan. Källan kommer också till mig. Och när vi möts då 
är jag framme. (s 32)   

 
Både blindheten och de androgyna karaktärerna (Risto med sina kvinnliga drag, Sokko med 
sina manliga) för tankarna till mytologins blinde androgyne tiggare och siare Teiresias, vilket 
ligger i linje med Elsa Forsgrens många andra klassiska och mytologiska hänvisningar i Resa 
mellan ensamheter. Teiresias ser i sin blindhet mer än andra och gudarna har gett honom 
gåvan att kunna förstå fåglarnas språk. 
 
Elsa Forsgrens novell har titeln ”Mörker”, ett mer existentiellt mörker än den bestämda 
formen mörkret som skulle avsett en speciell tid och plats. Nu är vi någonstans där inte tid 
och plats, knappt dag och natt, går att utläsa, precis som i Den fjärde vägen.  Att vara blind 
som Sokko är också att leva i ett faktiskt mörker, att vara ensam och bara ha sina minnen till 
sällskap. Protesten yttrar sig i vrede och ilska mot de andra i hushållet. Sokkos sinnen är 
hennes blinda språk och hela värld.  
 
Blindheten är också en protest, att medvetet blunda för det orätta. Den gamla Ano gör sig 
blind, skapar inbillade töcken kring sig för att slippa se Maria som självständig vuxen kvinna 
och moder: “Om hon ville leva var hon nödd att göra sig osynlig“ (s 171). Sokkos blindhet är 
också ett skydd samtidigt som det är en protest mot att vara så osedd som hon är, att ingen ser 
hennes arbetsinsater, minnen, hennes ofullbordade liv eller vördar hennes ålderdom. 
 
Sokko använder texten igenom verbet se, hon ser. Sokko tycker att de andra är blinda för 
hennes livsinsatser. Stina Aronson använder också blindheten omvänt genom att skildra den 
"seende" människan som vore hon blind. Ano och Maria ”ser” inte varandra, ynglingen ”ser” 
inte sin gamla farmor Maria.  Anér (1951) skriver att vad Elsa Forsgren vill är att se med alla 
sina sinnen i stället för att göra sig blind. Hon vill att vi ska se orättvisor, ropa ut, skrika – 
men inte i ensamhet utan med medsystrar. I ”Mörker” skildras blindheten för kvinnolivets 
arbete, ingen ser kvinnorna. 
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Namn och identitet  
I bägge berättelserna är namn viktiga. I texterna har många dubbla, såväl svenska som finska 
namn, som vore de kluvna i två delar: Sofia/Sokko, Ano/Aino, Jakob/Jaako.  Namnens 
viktigaste funktion är identiteten, med ett namn är personen någon, kan tilltalas och 
synliggöras med sitt namn. ”Vem är du? Yppa ditt namn!” säger Maria många gånger till 
modern Ano för att bli sin egen. Maria måste hitta ett fäste för att inte gå vilse för att inte bli 
dräpt av Ano, så hon börjar ett samtal inom sig (s 40ff). ”Vem är hon - Maria?  Hon är sitt 
namn, ja!” "a Marian som står här". "På ett golv, på en liten tilja." "-Vems?"  "-Nä, ingens, 
ingenstans". Finska språket tar över, och Maria vädjar ”- Tig, jag har kommit vilse." Hon har 
en plats på jorden för Maria hittar till slut sitt fäste: "jo, jo barnvaggan, den lilla kroppen i 
barnvaggan som är varm och verklig. Ingen stjäl honom ifrån dig. Du har ett fäste." (s 41) 
Maria finner sig själv i namnet och i barnet och befriar sig från modern Ano. Ano kanske 
fruktar frigörelsen för hon erbjuder sig att hjälpa Maria med kläderna som om hon vore liten.  
 
Ibland är Marias bild av Ano en ung kvinnas, ibland ser hon sig själv i moderns gestalt. Hon 
som dotter är också sin moder. I drömmen kunde detta klyva henne mitt itu - men "det var så, 
liksom vattnet och vinden och frosten är som de är." (s 45) Vad heter du, frågar hon i 
drömmen sin mor. Maria vill se en kvinna med ett namn bakom modersbilden. Först när 
Ano/Aino efter stor vånda och vrede säger sitt namn blir Maria trygg, då finns hon till och är 
sin egen. Från och med nu lever Maria och Ano i olika kroppar, "Jag är mor din som svarar 
för dig" säger Ano. "Jag är ingen barnjänta längre" (s 76) svarar Maria. 
 
Maria tar ut pojken i friska luften till Anos förfäran. Maria väljer att slå in på den fjärde 
vägen, den obanade, mannens väg ner till älven. Där vadar hon ut i vattnet och Anos hjärta får 
kramp i förlamande dödsskräck. Maria böjer sig sakta ner och svalkar lillbarnets hjässa med 
vattendroppar tre gånger. Vid sex månaders ålder ger hon honom ett dop, ett eget namn och 
en egen identitet. Samtidigt får hon en egen identitet som kvinna och mor.  
 
 I ”Mörker” är bilden mer komplicerad, Sokko har bara sin identitet i sina minnen och sitt inre 
samtal – men ingen hör, ingen ser, hon är ingen. Själv ”ser” hon trots sin blindhet. Sokko är 
någon bara i sina minnen, sin kropps arbete, sina kärlekshistorier, sin son som dog och sin 
förmåga att prata politik med gubbarna på bykrogen. Gammelmomma är någon i kraft av sin 
makt, sina barn, sina ord och sin syn. Men hon väljer att inte se Sokko.  Maria är inte heller 
någon i början av Den fjärde vägen, utan hon är gammal och gisten. Varken Maria, Ano eller 
Sokko är handlande subjekt annat än i sina minnen, i sina inre samtal. Men så länge minnena 
inte kan berättas, synliggöras, förtärs de av ensamheten.  
 
Att ha en identitet, vara någon och ha ett namn, är att vara sedd. Gamla kvinnor som Sokko 
och Ano eller den gamla Maria har inget handlingsutrymme, ingen makt. Unga Maria får sin 
identitet och sitt språk som mor och icke-dotter.  Sokko hade en identitet, ett talutrymme med 
männen, men inte som kvinna. Gammelmomma har ett begränsat handlingsutrymme, hon 
fyller den traditionella kvinnorollen. Att få vara sitt namn, ha värde som kvinna även i 
rollöverskridande situationer är den brist som texterna pekar på. 
 

Manligt, kvinnligt, androgynt 
Bägge valda texter har ett kvinnligt berättarperspektiv och läsaren identifierar sig med de 
kvinnor som texterna skildrar.  De lever i en kvinnovärld, männen har dött tidigt eller är 
frånvarande, men de finns i makten, i politiken, i det offentliga samtalet. Texternas gestalter 
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är starka kvinnor, orädda för kroppsligt (manligt) arbete. De är särpräglade, gamla, skygga, 
språklösa, blinda och lever utanför samhälleliga normer i stor isolering. 
 
 I ”Mörker” finns en tydlig konflikt, eller drift, mellan det nedvärderade kvinnliga innearbetet 
och det normgivande manliga utearbetet. Sofia-Sokko, som fyllt rollen av man i hushållet, 
talar med stort förakt om hushållsarbete. Hon talar ur bittra erfarenheter då hon aldrig 
accepterats eller värderats på samma sätt som män utan möts med förakt av kvinnor. Som 
kvinna och kön är hon avvikande, luktade skit och snusk från lagårdsarbetet och inget värd. 
Hon gestaltar konflikten mellan den traditionella kvinnorollen (gifta sig, få barn, arbeta i 
hushållet), hennes egentliga dröm om att bli barnmorska och den krassa verkligheten som 
bestått i tungt kroppsarbete på gården för att sörja för fruns sju barn, ”våra” barn. Inte heller 
såg den trånga byn det som möjligt eller ens hälsosamt att bryta sig loss. Hon har haft många 
män (en nyckelknippa full av förlovningsringar) men inte bundit sig.  Stark, vacker, slängd i 
käften – hon hade kunnat vara framtiden. Fattigdomen, rått hårt arbete, traditionen, språket, 
kvinnorollen – allt har begränsat Sokko. Detta ställer hon bittert mot fruns innearbete som hon 
nedvärderar lika kraftfullt som hon själv nedvärderas. Genom finnungen och genom Sokkos 
blinda maktlöshet ställs genus- och maktordningen på sin spets. 
 
I den mån män förekommer så fyller de i Den fjärde vägen funktionen av att förstärka det 
kvinnliga. De talar med förakt, stör, är okvinnliga. När Maria sitter på tunet stör en grälsjuk 
ynglingaröst friden. Han pratar högt och burdust, tänker inte på att allt hörs och störs. “En 
kvinna eller en flicka skulle aldrig skämt ut sig med det“(s 14). Nej, kvinnor lär sig vakta och 
värna förstår vi av hur Maria beter sig. Kvinnor lär sig tystnad. När den 13-årige Hannes 
snäser av sin vojande mor snavar han över en skuggrand och ilskan far i honom. Hans skugga 
liknade en ojämn våg, men den snuddade vid något som inte gick att besegra. “Han svor åt 
den ljumma kvinnliga luften som ville smeka honom“ (s 17). Den frambrytande manligheten 
går inte att hejda, inte heller det öde, skuggan den för med sig. 
 
I Den fjärde vägen är det männen som säger sig tänka rätt och stort. Inte bara kvinnornas 
tankar och ord skiljer sig från männens, utan även leendet, Maria ler med kroppen, med 
huden, inte bara som en läpparnas bekännelse. Kvinnornas språk är kroppens och sinnenas, 
männens språk är de uttalade orden. 
 
Klyvnaden mellan mans- och kvinnovärlden är obeveklig och Sokko är offret: inte kvinna inte 
man. Sonen Risto i Den fjärde vägen bär kvinnliga kännetecken – han talar inte männens 
språk, han avviker. Han kan locka på fåglar och han är olik de andra männen (s 147). ”Det var 
bara de gamla sjukliga kvinnorna som inte fann honom främlingsaktig och overklig. Men 
deras tankar var så glömska och sköra”. (ibid.) Den androgyne Risto möts av hån och han dör 
tidigt. Den upplösning av gränserna mellan traditionella könsroller som en androgyn karaktär 
skulle kunna symbolisera tillåts aldrig i texterna, karaktärerna stöts i stället ut, försvinner och 
går under. 
 

Språket  
Klyvnaden som ensamheten och isoleringen påtvingar personerna, markeras också genom 
klyvnaden mellan svenskan och finskan. Bägge texterna använder sig av ”code-switching” 
och ”vernacular language”  (Ashcroft et al., 2002) för att placera texten utanför normen och 
markera det avvikande. De berättande styckena ligger närmare en rikssvenska – men alls inte 
helt och hållet, medan särskilt dialogerna präglas av regionalt språk. Stina Aronson använder 
sig av (riks-)finska ord, ibland översatta oftast inte. ”Ei se merkitse mitään, svarade flickan. 
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Det gör inget” (s 63) ”Karlarna ropar till dem: minulla on asiaa sinua” (s 72) är några 
exempel. Riksfinskan inte alltid korrekt, men med tanke på tornedalsfinskans, meänkieli, 
ställning 1950 är det inte märkligt att hon väljer riksfinska ord. Elsa Forsgren använder flitigt 
svordomar och voj voj (”Voj helvetti” s 12), Kieruna (i stället för Kiruna). I textavsnittet om 
alla stackars senare i boken skriver hon ”Stackars du älskare av pilsner och tobakspladder 
intill stängningsdags under näsans vemodiga rosenpotatis: diodals tricka gobba igged dutta 
gobba bara bissa.” (s 59) där hon härmar ett dialektalt uttal, ett språk som få begriper.  
 
Textens ord i Den fjärde vägen kan sällan tolkas bokstavligt för det är inte vad som sägs, inte 
orden som är viktiga, utan rösten, klangen i det som sägs.  "En ny mun att mätta, tänkte hon så 
sakta att det skrapade i sinnet som en griffels skrift" (s 38). När Ano vill dränka det oäkta 
barnet är det skolrösten, skriftrösten, de skrivna orden utan kropp, som kan döda barnet och 
modern. Det var inte Ano själv som kom med döden, det var hennes röst. "Om du vill för jag 
han ner till älven innan det ljusnar och slår en vak i isen." säger rösten.  "Men hennes röst var 
lika tydlig som de stora bokstäverna A och B och C i skolans läsebok. Eller den var liksom 
mer skriven än talad.” (s 32) Skriftrösten har inga ord för Marias upplevelser som mor. Den 
erfarenheten har inte någon plats i skolans läsebok eller i maktens rum. Kristeva (1990) menar 
att kvinnan hamnar i exil då hon måste välja mellan ett språk som ger henne makt och plats i 
samhället men som förnekar henne som kvinna och mor, och mellan språket/tystnaden som 
resulterar i utanförskap.  
 
Ett levande språk finns i jollrande mellan mor och barn i Den fjärde vägen. Med Risto kan 
Maria leka, skapa, tala. 
 
Det är först i de inre samtalen som ord får sin rätta betydelse och då samtal är möjliga att föra. 
I ”Mörker” är orden få, meningarna sparsamma. Samtalen består mest av spydigheter och hån, 
meningslösa ord som dödar. I Sokkos inre samtal, i hennes kropp och med egna ord förstår vi 
hennes sorg och besvikelse, hennes längtan efter sällskap och drömmarna som aldrig kunde 
uppfyllas.  Sokkos otillräckliga språk i samtalen med de andra är fyllt av eder och bitterhet, 
det är långt från det omfamnande blommiga språk hon anar vid minnet av sonen.  
 
Marias väg till språket går genom frigörelsen från modern och namngivandet av barnet. 
Sokkos väg till språket går genom musiken och naturen. Hennes sångröst är stark och vacker, 
och orgelmusiken väcker henne till liv och föder vackra minnen av sonen och omfamnande 
blomsterängar. Här finns en möjlig väg ut ur ensamheten och isoleringen. Sokko vet också att 
vinandet de hör i hösten är av svanevingar, hennes samtal med naturen har inte tystnat. Men 
ingen av dem kan tala maktens språk och ingen av dem blir hörda. 
 

Landskapet, naturen 
Det gemensamma litterära landskapet är ett tydligt nordligt landskap som förstärker det 
avvikande, avlägsna och tidlösa, tillvaron bortom i fattigdom och utsatthet men inte fattig på 
känslor och tankar. Det karga bidrar till språklösheten, tystnaden och avstånden mellan 
människorna.  
 
I Den fjärde vägen sitter Maria sitter högre upp och ser ner över en slänt och den ormande 
älven. ”I somliga svackor låg gårdar. Och i svackans mynning mot vattnet branta båtstävar.” 
Maria är instängd i en svacka någonstans bortom ett urbant samhälle, i utkanten.. Dalen har 
inte ens ett namn, finns inte på kartan utan är ett arkaiskt urhem.  Barnen anar vagt en annan 
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värld, bortom traditionssamhället, där tågen går, där man kan utbilda sig, där makten finns, 
men i texternas perifera landskap är allt som det alltid varit och måste förbli. 
 

.… lyhördheten var inte heller så stor som senare när rymden svalade. Då kunde man höra tågets 
genljud från fjället Sevivuoma som en fjärran musik. Barnen sa: det är tåget. De hade aldrig sett 
det. Och det var bara ibland (…) och man lyssnade länge först. (s 10).  

 
Landskapets natur symboliserar det annorlunda, särskilt i Den fjärde vägen där samtalen i och 
också med naturen är en integrerad del av utanförskapets språk. Ångan från myrarna och den 
skummiga porsen bäddar in tunet där Maria sitter.  Maria, naturen, älven, porsen, myren, 
jorden utgör en enhet. Valet av verb som ”bäddar in” ger lugn och trygghet. Vi vet var vi är, 
det är vackert, solen svävar. Risto och Maria blir i drömmen ett med myren, naturen låter 
kroppen och sinnena tala. I den långa drömscenen där Maria går namnlös (ingen kan ropa 
henne tillbaka) och barfota till myrlandet blir en yngling hennes följeslagare, sonen Risto 
inser hon "med en sorts rusig hungerkänsla" (s 101 ff) Stanna hos mig, ber ynglingen när han 
tror att hon ska gå sin väg. "Öppna ögona dina. Maria, se!" Och hon ser allt det vackra som 
tidigare varit dött och förtalat. Inför allt detta sköna viger den väldiga myrens rum dem, 
blommorna har brudars dräkt, en guldring syns i vattnet. Kungsljusen agerar altarljus, 
lavfurans svartkappa är präst. Gossen ger myren till Maria, han gör henne till drottning. 
Beskrivningen av myren andas sinnlighet, den gungar, ångar, lever, fylls av dofter, gaser. Där 
finns fågelbon. Där finns en ring av saffransgula öar - övermogna saftiga hjortron. Där finns 
nakna, grusiga sköten. Naturen gör dem levande. När Sokko minns sin döde son ser hon 
blommande blommor, hon ser det vackra och livgivande. 
 
Stillhet, långsamhet, varsamhet och vördnad kännetecknar naturens roll i Den fjärde vägen. 
Man stör inte naturen och spottar inte ut sin kuse i myrens stillhet utan aktar den.  

Tystnaden, klyvnaden och vreden 
Samtalen är ofta inre samtal inom personerna själva, eller så är det samtal med och i naturen. 
Det officiella språket räcker inte till för det som ska skildras. I tystnaden finns ett livgivande 
lyssnande och en långsamhet som är en protest mot ord som bara är yta. Tystnaden innehåller 
en misstanke mot orden, ett motstånd mot maktens språk. Språklösheten är fienden, det som 
förgör och omöjliggör. Om det koloniserade subjektet inte kan “tala” med sin röst, sitt språk 
utan att rösten/språket ändras när den övertar centralmaktens språk, då är tystnaderna i 
texterna som måste tala, i tystnaden uttrycks motståndet. (Spivak, 2002) 
 
Samtalen är ofta ofullbordade och söndriga, "den Tredje" finns där som en objuden gäst i 
mörkret i Den fjärde vägen.  "Det var deras eget ofärdiga samtal som stod där i sina trasor och 
tiggde om nya byxor." (s 70).   Ano och Maria hade kunnat mötas i måltidens försoning efter 
förlossningen, över kaffeostens vackert klappade rutmönster. Det värker i deras kroppar av 
längtan efter varandra, men orden blir aldrig sagda. De tiger genom hela boken och den 
värkande ensamheten består. ”Det var som att äga snarade sångfåglar i bur inom sig” (s 178). 
Ano klyver sig itu för att få någon jämbördig att prata med, de två halvorna i henne byggde ett 
språk.  
 
Hade bara Sokko och gammelmomma Aurora kunnat samtala med vänliga ord, blivit 
förstådda och lyssnade till. Men gamla kvinnor i isolerad bygd långt bort från maktens 
centrum har ingen röst, de lever i tystnad och ingen förstår deras språk, deras minnen. Sokko 
har bra hörsel, hon lyssnar och ropar, men oftast svarar ingen. Ingen hör och ingen ser utan 
hon lever i mörker och tystnad. Ano och Maria kan inte samtala varken med egna eller med 
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maktens, skolröstens, ord. Den senare, centralmaktens röst och ord, är det som dödar, som 
ville dräpa Marias son.   
 
Som gammal har Maria alla sina sinnen i behåll, likt den gamla hyndan Lempi har hon skarp 
hörsel, hon lyssnar, känner och anar mest, talar gör hon inte. Orden är inte hennes, men i 
tystnaden finns ett annat språk utanför det traditionella.  
 
Samtalen skedde inom dem själva, i tystnad.  I ”Mörker” försigår samtalet inom Sokko själv, 
ingen annan lyssnar. De samtal, de ord, som uttalas mellan de två förbittrade kvinnorna i 
novellen är fyllda av elakheter och närmar sig aldrig kvinnornas innersta. Oförmågan att föra 
ett samtal är ett resultat av maktlösheten och gör kvinnorna till fångar i sin isolering och sin 
vrede.  Elsa Forsgren liknar i ett avsnitt,”Lapptäcke”, kvinnan vid en ilsken lämmel (s 75) 
”Om skaparen själv kom vandrande på vägen skulle du omedelbart mucka gräl.” Med 
släktskapets ömhet räddar hon lämmeln så ingen pojke ska krossa den för ”Båda är vi fångar i 
vår naturs ofrånkomlighet.” Forsgren skriver också i avsnittet ”Elva års flickskap”: ”Det är 
ingen som behöver flickor här. Pojkar föraktar flickor, män föraktar kvinnor, flickor och 
kvinnor föraktar sig själva och varann och hatfruktar männen.” (s 70) Vreden och föraktet är 
både ett resultat av och en protest mot den rådande makt- och genusordningen. 
 

Slutdiskussion 
En av mina frågor gällde författarrösternas auktoritet och äkthet, den postkoloniala paradoxen. 
Det inte är genom att kategorisera texterna som ”tornedalsk litteratur” som jag hittar 
auktoriteten utan genom att texterna konsekvent och inträngande skildrar ensamma, 
instängda, isolerade och maktlösa kvinnogestalter i ett symboliskt kargt, kallt och öde 
landskap. Den författarrösten förmedlar äkthet. 
 
Det spelar ingen roll att Stina Aronson var en ”ummikko” och inte talade meänkieli. Det har 
heller ingen avgörande betydelse att Elsa Forsgren växte upp i Vittangi, men det bidrar till att 
hon tydligt kan beskriva den kulturella koloniseringen i Resa mellan ensamheter: ”Stackars 
du lantbarn som måste hemifrån för skolors skull att bo hos fantasilösa främlingsvuxna i 
staden. Två veckor gråter du i hemlängtan och när du till sommarn återvänder är allt förändrat 
och intet något värt.” (s 60)  
 
Såväl ”Mörker” som Den fjärde vägen har ett tydligt perspektiv inifrån; läsaren, miljön och 
gestalterna är ett, sammanvävda till en helhet.  Rösterna som talar i texterna ser inte läsaren 
som utomstående, inte heller skildras personerna distanserande. Gestaltningen av kvinnorna är 
genuin och allmänmänsklig. Stina Aronson har i tidigare verk markerat avstånd genom språk, 
ordval och inskjutna förklaringar (Graeske, 2003) men det finns inte i Den fjärde vägen. Stina 
Aronsons karga Tornedalen och Elsa Forsgrens gråa, kalla och landskap symboliserar ett inre 
instängt kvinnligt landskap där de verkliga samtalen bara kan ske i tystnad inom dem själva. 
Kylan och ödsligheten i en nordlig landsända markerar utanförskap och periferi, långt från 
maktens centrum. Den isolering och underordning som texternas personer lever i är 
mångdubbel, de är fattiga, kvinnor, åldringar och ensamma. 
 
Att se Aronson (och Forsgren) som bygdeskildrare, provinsialister, har kvinnliga 
litteraturforskare vederlagt (Broomans, 2001, s 439). Mina valda texter har inte Tornedalen 
som bärande motiv. Stig Kågerman skriver ”Resa mellan ensamheter är väl mer en bok om 
människan – den unga kvinnan – än något speciellt norrbottniskt” (Bardh et al., 1954, s 47). 
Stina Aronson skriver i ett brev (citerat i Edlund & Frängsmyr, 1993, s 41):”jag skriver inte 
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för att kartlägga en bortglömd svensk landsända och behaga provinsiellt. Inte heller för att 
ynka ett fattigt och isolerat folk och väcka beskäftigt intresse för deras problem.” Däremot 
spelar landskapet en roll som ett litterärt grepp i gestaltningen av underordningen och 
utanförskapet.  
 
En postkolonial berättelse skildrar effekterna av ett kolonialt förtryck. Madeleine Eriksson 
(2010) menar, i likhet med Edward Said, en av postkolonialismens förgrundsgestalter, att 
nationens självbild, maktens centrum och det urbana, förstärks av människor som inte passar 
in och som beskrivs som annorlunda, bakåtsträvande individer i avfolkningsbygder. I bägge 
mina undersökta texter finns en tydlig motsättning mellan makt och vanmakt, kvinnorna är 
mångdubbelt underordnade och isolerade. De får slita hårt men har ingen röst i samhället, 
inget att säga till om. Deras ord representeras varken i maktens, skolans skrivna texter eller på 
den lokala manliga bykrogen. I texterna ligger makten varken hos de gestaltade kvinnorna 
eller i bygden, det karga och öde, utan det ligger bortom, någon annan stans – dit tågen går 
och där utbildningen finns.  
 
Det kulturella förtrycket i tornedalska skildringar rör ofta tvåspråkigheten, maktens språk 
svenskans dominans över meänkieli. Vad såväl Stina Aronson som Elsa Forsgren skriver om 
är också en kvinnlig ”tvåspråksångest” (Hörnström & Eriksson, 1994, s 91) som uttrycks 
genom den vilsenhet i språket och den klyvnad som texternas kvinnor lever i. Det bärande 
temat i texterna handlar om samtal och språk, att ha tillgång till ett språk som kan förmedla 
och synliggöra jaget. Texterna problematiserar att maktens ord tillhör mannen, det patriarkala 
samhället. Kvinnans språk och röst är avvikelsen från normen, undantaget. Stina Aronson 
söker som författare det stilla livets språk, sinnenas och kroppens värld, kvinnornas värld 
(Aronson, 1950). Elsa Forsgren söker också språket i kvinnokroppen, sinnesförnimmelserna, 
färgerna och i musiken. 
 
Det intersektionella perspektivet låter oss se att kvinnorna är offer för utanförskap och 
maktlöshet inte bara på grund av det geografiska läget utan också kön, ålder och 
klasstillhörighet. I sin maktlöshet skapar de egna maktstrukturer i små, nära sammanhang som 
i sin tur resulterar i vrede och förbittring. Motdiskurserna, ”de andras” röster, finns i tystnaden 
och synliggör att maktutövande alltid ger upphov till motstånd (De los Reyes & Mulinari, 
2005, s 93). Mina två valda texter synliggör maktens spegelvända bild, de underordnade och 
maktlösa kvinnornas ensamhet, mörker, vrede och tystnad. I postkolonial teori har kvinnors 
tystnad varit ofrånkomlig, en underordnad, ”subaltern”, har ingen röst (Spivak, 2002), men 
den som rört sig bort från periferin, koloniseringen, kan tala. 
 
Texternas motberättelser handlar om vägen till identitetsskapande genom ett språk bortom den 
manliga normen, bortom makten. Det finns i kroppen, i sinnesförnimmelserna, i barnet, i den 
nära samhörigheten med och vördnaden för naturen och i musiken.  Den fjärde vägen är 
historien om jagblivande och om vägen till livsutrymme genom att våga gå den fjärde vägen 
och säga sitt namn. I Aronsons text finns också kritiken mot den traditionella kunskapen, 
skolkunskapen.  Motberättelserna gestaltar ett sätt att leva i opposition till makten och 
centrum. ”Allt är skeenden i samma värld, allt har förbindelselänkar till vartannat, men den 
exakta logiken saknas ” menar Nilsson-Skåve (2007s, 188) om Stina Aronsons sätt att skriva. 
Orden gäller också vad texterna berättar om vårt sätt att leva. Texterna berättar om att leva i 
långsamhet, stilla och lyssnande, i samklang med naturen, se med ett inre seende. Tid är något 
ogripbart och flytande, vi lever i nuet med skuggorna av det förflutna.  Alternativet till 
maktens diskurs och maktens kunskap är gemenskap, ett eget språk, att se och få synas, rätten 
till en egen identitet och makt att tala. Dessa motiv utgör i ett postkolonialt perspektiv 
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motberättelser till det moderna samhället, de ”destabiliserar den monovokala västerländska 
diskursen om modernitet” (Slater, D. 1998 i De los Reyes & Mulinari, 2005, s 65).   
 
Stina Aronson var i mogen ålder när hon skrev Den fjärde vägen. Elsa Forsgren var ännu ung 
när Resa mellan ensamheter skrevs och hennes text ger färre utvägar. Här skildras 
maktlösheten i skarpare och bittrare bilder. I sin vrede mot kvinnokönets underordning slår 
hon hårt omkring sig samtidigt som hennes texter är rop på hjälp ur fångenskapen och 
ensamheten. I ”Mörker” finns en eftertänksamhet och iakttagelseförmåga som förvandlar 
vreden till ömhet och sorg över de kvinnoliv som så förvägras erkänsla och plats. Elsa 
Forsgren tystnar efter debuten. Stig Kågerman skriver i Litterärt i Norr (1954) 
 

Av kritiken togs hon emot med välvilja, som även innefattade respekt, man frapperades 
av hennes förmåga att utnyttja den språkliga byggnaden för att understryka hettan i det 
hon hade att säga. I hennes ursprungsmiljö felbedömde man kanske ibland hennes 
avsikter. Den hudlöst nakna inlevelsen togs för annat än den var. (s 47)  

 
För framtida forskare finns det med all säkerhet många fler motberättelser och många fler 
ensamma, undanskymda och ”felkönade” författarskap som förtjänar att synliggöras. Med 
Elsa Forsgrens ord: deras ensamhet är ingalunda ensam.  
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