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Abstract 

The object of investigation in this essay is the epic novel sequence Jernbanan written by Sara 

Lidman. More specifically the investigation takes on the idea of a “sam-vett” as it is 

formulated in Jernbanan. The “sam-vett” is an idea about the undivided unity of man, nature 

and animal, and with a kind of primitive trait. By asking the question what traces the history 

of ideas are to be found in the “sam-vett”, the hope is that it will bring some clarity to the 

notion and what its message might be. In addition to that a thesis is formulated, that the “sam-

vett” can be read as a form of deep ecology. Deep ecology takes on the first rule of ecology, 

that everything is closely bound together, and extends it to a philosophy. By discussing the 

notion of the “sam-vett” in the light of two figures in the history of ideas, Jean-Jacques 

Rousseau and Martin Heidegger, the hope is to unravel its learning. In the end the “sam-vett” 

can be described as knowledge of nature that is based on a feeling more than the intellect – 

that begins where the language ends. 
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Inledning 
Presentation av Jernbanan 

Mitt intresse för Sara Lidman började när jag i en film som heter Tillflykt1

     För det är just där Sara Lidmans romansvit Jernbanan tar sin plats. Eposet bestod från 

början av fem romaner: Din tjänare hör, Vredens barn, Nabots sten, Den underbare mannen 

och Järnkronan. De utgavs under en period mellan 1977 och 1985. Efter ett uppehåll på ca tio 

år skrev Lidman två böcker till: Lifsens rot (1996) och Oskuldens minut (1999). Dessa kom 

också att räknas som en del av Jernbanan.  

 hörde henne säga: 

”Detta pågående raseri och denna längtan efter kärlek och godhet, som utgör hela livets 

storhet och elände”. Denna mening sammanfattar ganska väl även min fortsatta upplevelse av 

Sara Lidman: att det vackra och fantastiska i livet går hand i hand med det svåra. Och att 

livets storhet går att finna överallt bara man håller ögonen öppna – till och med i en fattig by i 

Västerbottens inland. 

     Det är närmare bestämt i Lillvattnets socken handlingen utspelar sig. Där går 

huvudpersonen och bondsonen Didrik på 1870-talet och drömmer om två saker. Han, som 

ägnat sitt dittillsvarande liv till att hjälpa pappaMårten att dika ut myrar för att förbättra 

möjligheterna till odling, har börjat ana och längta efter en värld bortom dikeskanten. Denna 

längtan får sitt utlopp i den patriotiska drömmen om att jernbanan ska dras genom Lillvattnet. 

Den, tänker Didrik, ska föra med sig kunskap och en ny livsstil från ”Schwärje” som ska råda 

bot på ensligheten, och ge alla i Lillvattnet ett bättre och värdigare liv. Didriks andra dröm 

handlar om ett äktenskap med Anna-Stava, Flickan, ”den som är tänkt”2

    I Jernbanesviten två sista romaner, Lifsens rot och Oskuldens minut, kretsar handlingen 

kring en annan generation och en annan huvudperson. Här är det Didrik och Anna-Stavas son 

IsakMårtens maka Rönnog handlingen kretsar kring. Handlingens plats är densamma, 

Lillvattnet socken, men tiden är en annan. Här behandlas de mer långtgående konsekvenserna 

av moderniseringen. Det har hunnit bli 1910-tal och Rönnog kommer som nygift in i 

Mårtenshuset som en bärare av en ny tid. Hon har tvingats välja mellan arbetet och kärleken. 

. Det är utifrån detta 

som hela Jernbaneeposet tar sin avstamp. Dels är det en berättelse om kärleken mellan Didrik 

och Anna-Stava, och även om de familjerelationer som kommer därtill. Dels handlar det om 

modernitetens löften och Didriks uppgång och fall i anslutning till jernbanebyggets politik. 

                                                 
1 Tillflykt från 2007 handlar om musikern David Sandströms (trummis i det numera upplösta punkbandet 
Refused) sökande efter nytt hus på den Västerbottniska landsbygden. Det blir också ett sökande efter sina rötter 
och anledningen till varför hans morfar tog sitt liv. I filmen pågår en fiktiv dialog mellan David Sandström och 
Sara Lidman. 
2 Sara Lidman, Din tjänare hör (Stockholm: Bonnier, 1977) s.156 
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Rönnog väljer det senare och när hon kommer in i den nya familjen blir det hon som utmanar 

den gamla makt- och familjeordningen. 3

     Lidmans berättelse rymmer flera berättarperspektiv, även om huvudpersonens perspektiv i 

eposet är starkast får läsaren även ta del av andra motstridiga röster och ideologier. 

Romanerna är också språkligt originella och präglas av ett ”lidmanskt idiom”, som blandar 

västerbottensdialekt (skellefteå-bondska) med myndighetsprosa och bibelsvenska.

 På så sätt blir Jernbanan en berättelse om 

moderniseringen och dess påverkan på människorna i det gamla livet. Den handlar om 

slitningar, kulturkrockar och makt. Och om att ge människor i periferin en röst. Ett starkt 

politiskt och samhällskritiskt budskap går alltså som en röd tråd genom eposets handling. 

4

  

 Därtill 

kommer att bibelreferenserna är många. Det finns med andra ord mycket att upptäcka i 

Jernbanan, även i hennes andra romaner, och det har eggat många forskare inom olika 

områden.  

Syfte & frågeställning 

Det jag ska undersöka är idén om ”sam-vettet” så som det framställs i Sara Lidmans 

Jernbanan. Det verkar uttryckas som en enhet som håller ihop allt - människa, djur och natur 

- och är något centralt återkommande i hennes romaner. Varför jag har valt att begränsa min 

undersökning till Jernbanan beror dels på omfattningen som denna uppsats tillåter, dels tror 

jag att det kan underlätta att hålla undersökningen av sam-vettet inom ramen för en berättelse. 

I vissa fall skrivs sam-vettet ut som ett explicit begrepp och i andra fall kan man, som jag 

tolkar det, mer ana det implicit. Det som gör sam-vettet intressant och lockande att undersöka 

är dess innebörd är lite svårt att få grepp om, vilket beror på att den uttrycks genom olika 

karaktärers ställningstaganden gentemot det. Vissa fjärmar sig från det som verkar vara ett 

farligt lockande hot. Andra lever i samklang med det, men ytterst få verkar leva i det. Och i 

vissa fall verkar det komma till uttryck i ett kort ögonblick eller en känsla. Det jag vill göra är 

att bringa klarhet i detta sam-vett, i och med att det är så centralt i böckerna: Vad försöker det 

säga om människan och dess förhållande till djuren och naturen? Vad kan människan lära av 

sam-vettet enligt Jernbanan? För att försöka få en reda i dessa funderingar blir min ansats att 

ta hjälp av idéhistorien och frågeställningen: Vilka idéhistoriska spår kan man finna i 

Jernbanans ”sam-vett”? 

 

 

                                                 
3 Annelie Bränström Öhman, Kärlek! och något att skratta åt! dessutom! (Säter: Pang, 2008) s.178-179 & 185 
4 Ibid. s.21 
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Forskningsöversikt 

Det största arbetet om Sara Lidman är litteraturvetaren Birgitta Holms Sara Lidman - i liv och 

text.5 Hon tar ett grepp om Sara Lidmans biografi, dess förhållande till historiska händelser 

och analyserar hennes produktion i sin helhet. Under 2000-talet har det också kommit ut två 

avhandlingar rörande Sara Lidman. Den ena är Sara Sjöbergs teologiska avhandling, Genesis 

och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser,6 som 

behandlar intertextualiteten mellan dessa två berättelser. Den andra avhandlingen är den 

religionsfilosofiska Att vara kroppssubjekt. Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori 

och religionsfilosofi.7

     Som sagt är bibelreferenserna i Jernbanan många. Till Sjöbergs teologiska avhandling 

kommer andra mindre arbeten som artiklar eller uppsatser exempelvis Lillemor Ivarssons 

litteraturvetenskapliga C-uppsats från 1995 kallad: ”Som stigna ur det heliga landet. En analys 

av Sara Lidmans Jernbanesvit ur ett bibliskt perspektiv”.

 Den är skriven av Kirsten Grønlien Zetterqvist och behandlar 

berättelsen om Rönnog i Lifsens rot som en filosofisk diskussion om graviditet och födelse. 

Litteraturforskaren Annelie Bränström Öhman behandlar i sin bok Kärlek! och något att 

skratta åt! dessutom! kärleksperspektivet i Lidmans romaner.      

8 En annan är Gustav Wingrens 

artikel ”Adam i Lillvattnet. Sara Lidmans Jernbaneepos som skapelseberättelse”.9 Till andra 

perspektiv på Sara Lidman tillkommer en hel del kvinnoperspektiv.10 Det ”lidmanska 

idiomet” har också dragit till sig ett språkperspektiv i exempelvis Birger Vikströms artikel: 

”Om Sara Lidmans dialekt”11 eller Gun Widmarks ”Språksociologi i romanform. Om Sara 

Lidmans Tjärdalen”12

     När det kommer till andra som undersökt sam-vettet har det behandlats mer i förbifarten än 

som huvudsakligt fokus. Bränström Öhman behandlar sam-vettet utifrån sitt kärleksperspektiv 

. Ur ett idéhistoriskt perspektiv är Sara Lidman mycket lite utforskad.      

                                                 
5 Birgitta Holm, Sara Lidman - i liv och text (Stockholm: Bonnier, 1998) 
6 Lina Sjöberg, Genesis och Jernet (Hedemora: Gidlund, 2006) 
7 Kristen Grønlien Zetterqvist, Att vara kroppssubjekt. Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och 
religionsfilosofi, i Studia Philosophiae Religionis 23, ed. Catharina Stenqvist & Eberhard Herrman, diss Uppsala 
2002 
8 Lillemor Ivarsson, ”Som stigna ur det heliga landet. En analys av Sara Lidmans Jernbanesvit ur ett bibliskt 
perspektiv” C-uppsats vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 
9 Gustav Wingren, ”Adam i Lillvattnet. Sara Lidman Jernbaneepos som skapelseberättelse” i Gudslånet – om hot 
och hopp (Stockholm: Proprius förlag & Förbundet för Kristen Humanism och samhällsyn) 
10 Se t.ex. Eva Adolfsson, ”I Sara Lidmans gränsvärldar” i I Gränsland. Essäer om kvinnligt författarskap. 
(Stockholm: Bonnier,s 1991) och ”De oerhördas anrop” i På jorden. Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 4. 
(Höganäs: Bra Böcker, 1997), Maria Bergom-Larsson, ”Sara Lidman – Leendet och svärdet” i 
Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, familj och klass i litteraturen. (Stockholm: Rabén och Sjögren, 1976), 
Helena Forsås-Scott, ”Sara Lidman” i Swedish women’s writing, 1850-1995 (London: Athlone, 1997). 
11 Birger Vikströms, ”Om Sara Lidmans dialekt” i BLM 1956:3 
12 Gun Widmark ”Språksociologi i romanform. Om Sara Lidmans Tjärdalen” i Stilistik och finlandssvenska. En 
samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand (Umeå: Nordsvenska, 1991) 
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men kopplar det inte någon speciell tanke eller tänkare, hon skisserar istället grunddragen för 

sam-vettet:  
  
…frågan om mänsklig samhörighet öppnar sig till en fråga om en existentiell tillhörighet 

som inkluderar jorden, skogen och djuren med samma självklarhet som människorna. Att 

höra till i denna bemärkelse handlar (…) om att uppgå i ett ”sam-vett” med själva varat. 

Sam-vettet är ett urtillstånd som överskrider det mänskligas gränser och luckrar upp 

hierarkierna mellan natur och kultur, men ska för den skull inte missförstås som synonym för 

harmoni (…)som en position av bävan inför de livsval som görs allt mer ofrånkomliga i det 

moderna livet. 
   
I så måtto att samvettet går utom det mänskliga står det också bortom gott och ont och kan 

locka med löften om den (åtminstone illusoriska) samvetsfrid som vilar i föreställningen av 

att ”bara vara”. Men att ge efter för lusten att uppgå i samvettet innebär samtidigt en 

uppgivelse av den egna rösten; den egna formulerings och kommunikationsviljan.13

  

 

Denna beskrivning ger en ganska bra bild av vad sam-vettet kan vara. Jag vill dock mena att 

människornas förhållande gentemot det inte bara präglas av ett antingen eller, utan mer av att 

befinna sig närmare eller längre från det.  

     Prästen Bo Larsson, som i sin bok om hur tro och religion porträtteras i skönlitteratur, 

kopplar ihop sam-vettet med kristen mystik i form av Böhme och Arndt och det faktum att 

Lidman läst dessa. Han menar att det är Gud det handlar om men då ”en Gud som delvis har 

helt andra drag än de, som olika historiska trostolkningar givit honom.”14 I sin avhandling 

tittar Lina Sjöberg på sam-vettet från ett teologiskt perspektiv. Hon menar att det är tydligt 

”att samvettets tillstånd ligger närmast till hands för hedningen”,15 alltså de människor i 

eposet som inte bekänner sig till någon tro. Sjöberg kritiserar också Larsson för att tolka 

berättelsen i ljuset av författarens livssyn: ”Jag tror att det renhårigaste sättet att behandla 

skönlitteraturen som existentiellt uttrycksmedel är att låta begreppen förklaras i sitt eget 

skönlitterära sammanhang”16

 

  

Teori & metod 

I likhet med Lina Sjöberg kommer min även utgångspunkt vara att enbart att inrikta mig på att 

läsa och tolka Jernbanan som text; jag kan inte påstå mig veta vad Sara Lidmans egentliga 

avsikter kan ha varit.  
                                                 
13 Bränström Öhman, s.192-193 
14 Bo Larsson, Närvarande frånvaro (Stockholm: Verbum 1987) s.225 
15 Sjöberg, s.149 
16 Ibid. s.146 
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     Jag har även en tes att undersöka i denna idéhistoriska uppsats, nämligen att läsa och tolka 

sam-vettet i Jernbanan som en ekologi, eller snarare ekosofi. Sam-vettet skulle kunna förstås 

mot bakgrund av samvetet, som det är en känsla intimt förknippad med skulden.17

     Jag ska alltså ägna denna uppsats till att rycka i några idéhistoriska tanketrådar. Jag ser 

idéhistorien som ett sätt att få en fördjupad och mer nyanserad bild av något. Genom att få 

andra infallsvinklar och perspektiv (ibland helt vända perspektiv) kan man också få svar på 

det som är oklart. Till följd av att ställa frågan om vad de idéhistoriska spåren i Jernbanans 

sam-vett kan vara, hoppas jag att få större klarhet i vad sam-vettet innebär och vad det 

försöker säga om människan och naturen. Därtill hoppas jag då också kunna ta reda på om 

min tes, att läsa sam-vettet som en ekosofi, är rimlig. 

 Jag vill 

mena att sam-vettet vänder sig till vår, människans, ekologiska skuld – att det har ett 

ekosofiskt budskap. Ekosofin tar ekologins första bud att allt hänger ihop och fördjupar det till 

en existentiell fråga – en filosofi. Jernbanan skrevs på 70-talets slut och början av 80-talet. 

Det förstnämnda decenniet präglades av stark miljödebatt. Det var också detta decennium som 

den norske filosofen Arne Naess grundade sin ekosofi.  

     Det är alltså romaneposet Jernbanan i sig som är objektet för mina studier. Vid läsning av 

eposet har jag gjort utdrag av citat som jag tycker verkar tala om ett sam-vett. Citaten har 

delats in i två kategorier. Det ena har jag valt att kalla ”Primitivitet”, den behandlar de utdrag 

ur Jernbanan som talar om det primitiva, att leva som en vilde i enlighet med naturen och 

utanför civilisationen. Den andra kategorin kallas ”Totalitet” och behandlar de citat som talar 

om människan del tillhörande ett större sammanhang, att vara i närhet till ens omgivning och 

ursprung. Dessa två delar, Primitivitet och Totalitet, behandlas vidare med hjälp av tre 

underkategorier var. Detta för att kunna analysera citaten, som talar om ett sam-vett, mer 

ingående. 

     Det är här idéhistorien kommer till hjälp. Genom att systematisera utdragen ur Jernbanan 

till dessa två huvudkategorier visar det sig att de i stora drag stämmer överens med två 

idéhistoriska gestalter var, nämligen Jean-Jacques Rousseau respektive Martin Heidegger. 

Genom att diskutera min dittillsvarande analys av Jernbanan mot hur dessa herrar och deras 

tankar om naturen hoppas jag nå till ännu större klarhet om sam-vettet. Det kan tyckas 

märkligt att använda mig av två filosofier från två vitt skilda århundraden och nationaliteter. 

Men, som jag nämnde ovan, ser jag idéhistorien som en hjälp till större förståelse för en tanke 

eller företeelse. Man också kunna påstå att idéhistorien är tidlös om man tänker på det Arthur 

                                                 
17 Ibid. s.146 
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O. Lovejoy säger i The Great Chain of Being från 1936 om att historien är full av 

återkommande idéer i nya skepnader.18

 

 

Material & disposition 

I analysen jag förstås använt mig av de sju romaner av Sara Lidman som utgör Jernbanan. I 

övrig primärlitteratur har jag använt mig av Rousseaus Emile från 176219 och två skrifter av 

Heidegger; Die Frage nach der Technik  från 195320 och Der Ursprung der Kunstwerkes  

som skrevs under åren 1935–193621. När det gäller att hitta rätt i den djungel av skrifter som 

utgör både Rousseaus och Heideggers livsverk har jag också tagit hjälp av sekundärlitteratur. 

Gällande Rousseau har statsvetaren Laurence D. Coopers bok Rousseau, Nature and the 

Problem of the Good Life22 varit vägledande. I denna bok undersöker Cooper Rousseaus 

naturbegrepp och hur det kan kopplas till idén om det goda livet. Här har även statsvetar- och 

filosofiprofessorn Jonathan Marks bok Perfection and Disharmony in the Thought of Jean-

Jacques Rousseau23 kommit väl till hands. Där argumenterar han för att Rousseau menar att 

det finns en naturlig perfektion eller fullkomlighet i den naturligt disharmoniska individen. 

Även Asher Horowitz har varit användbar då han i Rousseau, Nature and History24 tar sig an 

en historisk läsning på Rousseaus natursyn. När det gäller Heidegger har Bruce V. Foltz 

arbete varit mycket ledsagande. I Inhabiting the Earth. Heidegger, Environmental Ethics and 

the Metaphysics of Nature25 försöker filosofen och miljöförespråkaren visa på hur Heideggers 

tankar kan bidra till en miljöetik eller en bredare miljöfilosofi. I antologin Heidegger and the 

Earth. Essays in Environmental Philosophy26 försöker olika författare närma sig de 

ekologiska problemen med hjälp av Heidegger. Även filosofiprofessorn Michael E. 

Zimmermans bidrag i antologin Minding Nature. The philosophers of Ecology27

                                                 
18 Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2009) s.4 

 har varit till 

hjälp för att bättre förstå Heidegger. 

19 Jean-Jacques Rousseau, Emile, or on Education, övers. Allan Bloom (New York: Basic Books, 1979) 
20 Martin Heidegger, “The Question Concerning Technology” i The Question Concerning Technology, and 
Other Essays, övers. William Lovitt (New York: Harper Torchbooks, 1982) 
21 Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art” i Off the Beaten Track, red. och övers. Julian Young & 
Kenneth Haynes (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) 
22 Laurence D. Cooper, Rousseau, Nature and the Problem of the Good Life (Pennsylvania: The Pennsylvania 
State University Press, 1999) 
23 Jonathan Marks, Perfection and Disharmony in the Thought of Jean-Jacques Rousseau (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005) 
24 Asher Horowitz Rousseau, Nature and History (Toronto: University of Toronto, 1992) 
25 Bruce W. Foltz, Inhabiting the Earth. Heidegger, Environmental Ethics and the Metaphysics of Nature 
(Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1995) 
26 Ladelle McWhorter, red. Heidegger and the Earth. Essays in Environmental Philosophy. (Kirksville: Thomas 
Jefferson University Press, 1992) 
27 Michael E. Zimmerman, “Martin Heidegger: Antinaturalistic Critic of Technological Modernity” i Minding 
Nature. The philosophers of Ecology, red. Macauley, David (New York: Guilford Press, 1996) 
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     Kapitel två börjar med att ge lite bakgrundsfakta om ekosofin som grundades av Arne 

Naess. Detta för att ge en mer ingående bild av vad ekosofin innebär och även en början till 

att undersöka möjligheten att kunna läsa Jernbanan som en ekosofi. Vidare ges också en kort 

en kort introduktion till primitivismen, även här för att få lite kött på benen. Här visas hur 

primitivismen behandlats som idé genom historien. Till min hjälp har jag tagit introduktionen 

i Arthur O. Lovejoy och George Boas Primitivism and Related Ideas in Antiquity.  

     I kapitel två tar själva analysen av sam-vettet vid. I dess första del (A) analyseras det som 

kallas Primitivitet ur Jernbanan i tre under kategorier: 1) Utan ägande/regler/lagar, 2) 

Harmoni/samspel/godhet i naturen och 3) Jägare/det vilda/djuriskhet. Detta analyseras sedan 

mot Rousseaus tankar.  

     I analysens andra del (B) behandlas temat Totalitet i Jernbanan, även det i tre 

underkategorier: 1) Allt/helhet, 2) Närvaro/tidlöshet och 3) Tillhörighet/ursprung. Detta ställs 

förstås, och analyseras gentemot den andre idéhistoriske gestalten, nämligen Heidegger. 

     Slutligen ska jag i en sammanfattande diskussion, genom undersökningen av de 

idéhistoriska spåren i Jernbanans sam-vett, försöka skissera vad vi kan lära av sam-vettet och 

vad det försöker säga om människa, djur och natur. Här utreder jag även om min tes, om 

eposet kan läsas som en ekosofi, är rimlig.  

 

Bakgrund 
Ekosofi 

Här följer en presentation av ekosofin utifrån dess grundare Arne Naess. Det är en filosofi 

som tar sig an en syn på naturen, djuren och människan som delar i en helhet, en totalitet. År 

1973 publicerades första upplagan av Naess bok som senare kom att heta Ekologi, Samhälle 

och Livsstil. Utkast till en Ekosofi. I dess förord menar Naess att hans huvudavsikt med boken 

är att visa hur och att miljökrisen ger oss människor en enastående anledning att upptäcka 

värden som, vilka filosofi och religion förgäves har visat på. Han fortsätter:  
  

”Krisen leder fram till ett liv och samhällen präglade av enkelhet vid val av medel, men 

rikedom och mångfald vid realisering av egenvärden: ett liv präglat av uppehåll vid målen 

mer än vid medlen. 

   En annan avsikt är att bidra till insikten att alla avgöranden på vägen till en lokal eller 

annan gemenskap måste komma från värdeprioriteringar som går långt djupare än 



11 
 

bekvämlighet och ekonomisk tillväxt. Man måste gå tillbaka till det som har ett värde i 

sig.”28

      

 

En stor inspirationskälla till ekosofin var Rachel Carsons miljöbok Tyst vår från 1962, med 

vilket hon ville hon stoppa miljöförgiftningen som hotar människor, natur och civilisationen. 

Hon riktade skarp kritik mot det moderna västerlandets mentalitet: ”’Herraväldet över 

naturen’ är en fras som tänkts ut i inbilsk arrogans, som fötts under den biologins och 

filosofins neandertaltid. (…) Det är vår olycka, vår skrämmande olycksbådande olycka, att en 

så primitiv vetenskap fått beväpna sig med så moderna och så fruktansvärda vapen, och att 

den genom att vända dessa vapen mot insekterna också vänt dem mot jorden själv.”29

     Själva begreppet ekosofi innehåller etymologiskt två delar. ”Eko-” betyder hushållning, 

men Naess menar att det i detta sammanhang får vidare innebörd och står för 

”biosfärförhållanden”. Begreppets andra del, ”-sofi”, pekar på en kunskap präglad av klokhet 

eller visdom (till skillnad från ”-logi” som står för en mer opersonlig, abstrakt lära). Ekosofi, 

menar Naess, antyder en filosofisk grundsyn och totalsyn som är inspirerat av biosfärens 

livsförhållanden. Han räknar också i framtiden med flera ekosofiska försök till lösningar ser 

Naess sin ekosofi som en variant, vilken han kallar ”ekosofi T”.

 

30

     Naess gör en genomgång av olika aspekter i samhället och hur dessa påverkar miljön 

omkring oss och vårt levnadssätt. Han visar på att politiken, ekonomin och tekniken som den 

ser ut idag är konsekvenserna av de normer och värden, den mentalitet som råder i (främst det 

västerländska) samhället. Vi måste alltså förändra mentaliteten till grunden för att 

åstadkomma en förändring. Allmänheten måste få ett nytt intresse för: en helhetssyn på 

världen, mänskligheten och framtiden; en förståelse för det historiska ansvar människorna har 

i att vi byggde upp vår tillväxt genom plundring av andras resurser; en respekt för andra raser 

och samhällen. Men en förändring av mentaliteten kan inte åstadkommas utan en organiserad 

insats och tvärtom. Dessa två typer av insatser måste samordnas, inte polariseras, menar 

Naess.

 

31

     Allt har ett inre sammanhang, även vi påverkas om detta samband förändras. Vi lever alltså 

under samma förutsättningar som allt annat liv, och har inga privilegier. Naess exemplifierar 

hur James Lovelocks hypotes om Gaia (1979) visade just detta. Den antar att den levande 

materien, luften, haven och jordytan alla är delar av ett system som kontrollerar temperaturen, 

 

                                                 
28 Arne Naess, Ekologi, Samhälle och Livsstil (Stockholm: LT, 1981) s.5 
29 Rachel Carson, Tyst vår (Stockholm: Rabén Prisma,1979) s. 288 
30 Naess, s.29-30 
31 Ibid. s.113-118 
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havens och luftens sammansättning, jordens syrehalt mm till en förutsättning för allt liv på 

jorden.32

  

 Detta system har börjat manipuleras av människan. Lovelock:  

”This could happen if (…) man had encroached upon Gaia´s functional power to such 

an extent that he disabled her. He would wake up one day to find that he had the 

permanent lifelong job of planetary maintenance engineer. Gaia would have retreated 

into the muds, and the ceaseless intricate task of all of the global cycles in balance 

would be ours”33

      

 

     Det är genom att leva mer efter den ”ekologiska visdomen” som vi kan få ett mer hållbart 

samhälle. Av naturens sätt att vara kan vi lära oss att leva i samklang med naturen. 

Människans utvecklas i en växelverkan mellan miljö och organism. Människan är inte en 

fysiskt isolerbar enhet. Tar man avstånd från naturen i ”det andliga”, ”kulturens” eller 

”samhällets” namn, tar man avstånd från det jaget är uppbyggt av, menar Naess. 34

     Ju närmare andra vi lever desto lättare identifierar vi oss med dem. Vid identifikation 

slutar man göra åtskillnad. Naess gör en jämförelse med storsamhället. Där ett avstånd vuxit 

fram mellan människor och det föder våld. Samma sak gäller också naturen: en stor del av vår 

ekologiska kris beror just på vår alienation från den.

 

35

     Den mänskliga samlar- och jägarkulturen präglades av ett medvetande om och ett 

erkännande av alla varelsers lika rätt till liv. Det kommer till uttryck i tanken att dödandet 

endast sker av absolut nödvändighet och att jägarens framtida död kommer att gynna jord, 

växter och djur. Med denna visdom (”naturmystik” som den gärna kallas i västerlandet) om 

kretsloppets och det naturliga sammanhangens betydelse, menar Naess, är man väl rustad att 

lösa samhällets ekologiska problem.

 

36

 

 

Primitivism 

Arthur O Lovejoy och George Boas skiljer i början av den idéhistoriska studien Primitivism 

and related ideas in antiquity mellan två typer av primitivism. Den ena kallas kronologisk 

primitivism och kännetecknas av uppfattningen om när – dåtid, nutid eller framtid – 

mänskligheten och världens höjdpunkt antas inträffa eller ha inträffat.37

                                                 
32 Ibid. s.286 

 Den andra kallas 

kulturell primitivism och kännetecknas av ett missnöje över civilisationen och uppfattningen 

33 James Lovelock, Gaia (Oxford: Oxford University Press, 1995) s.123-124 
34 Naess, s.283 
35 Ibid. s.297 
36 Ibid. s.302 
37 Arthur O. Lovejoy & George Boas, Primitivism and Related Ideas in Antiquity (Baltimore: John Hopkins 
University Press, 1997) s.1 
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att ett liv präglat av enkelhet är att föredra. Denna form av primitivism innehåller också ett 

element av hänförelse inför det främmande och en revolt mot det bekanta – en form av 

exotism.  

     Den civiliserade människans inställning till det primitiva livet har präglats av en 

ambivalens och uppfattas som både enklare och svårare att leva. Det har värderats (av den 

som inte haft bättre kunskap om de primitiva samhällena) som enklare i det avseendet att det 

inte styrs av lagar, regler och konventioner. Man tänker att individen i det primitiva samhället 

lever fri från det sociala trycket och kan göra i stort sett vad han/hon vill, som att t.ex. följa de 

ursprungliga impulserna och uttrycka sig och sina känslor utan hämningar. Medan 

civilisationen skapat ett samhälle som ökat nödvändigheten av arbete uppfattas individen i det 

primitiva samhället inneha mycket fritid med väldigt lite ansträngning av kropp och sinne. Å 

andra sidan har det primitiva livet uppfattats som mycket svårare och i högre grad av fysiska 

ansträngningar än det i det civiliserade. För även om det betraktas som ett lyckligare liv i det 

hela, är det ett liv av mindre behag i det materiella och rent ekonomiska avseendet. Men vissa 

har dock antagit att den primitive har ett ägandebegär som är mindre och därför är 

lyckligare.38

     I det hela finns uppfattningen att den primitive lever i enlighet med naturen. Men 

inställningen till huruvida naturen är ond eller god har varierat genom historien. Dels finns 

idén att det naturliga tillståndet är ett tillstånd präglat av omoral och ondska och att 

civilisationen utvecklades som ett bot mot detta tillstånd. Dels finns uppfattningen om naturen 

som det ursprungligt goda och därmed djurens och människans naturliga godhet.

 

39

 

 Den senare 

ståndpunkten representerades idéhistoriskt främst av Jean-Jacques Rousseau. 

 
Sam-vett 

A)Primitivitet 

Analysen börjar alltså med det i Jernbanans sam-vett som uttrycker något primitivt. Det 

analyserats här fram genom tre underrubriker.  

 

1. Utan ägande/regler/lagar 

Det citat som här diskuteras representeras främst av karaktären Nicke. Han bor med sin familj 

i en stuga på Mårtens ägor, där Mårten vill dela av en bit som Nicke kan kalla sitt: 
   

                                                 
38 Ibid. s.8-10 
39 Ibid. s.12-17 



14 
 

     ”Då och då fick Mårten en il av att man måste ordna en avstyckning åt Nicke (…) 

Men Nicke var inte angelägen. Inte bara kunde han inte läsa – men någonstans trodde 

han inte på att mark kunde ägas. ’Har man bara skog och vattudrag – nog tar man sig 

maten!’ sa Nicke. Men hans har man betydde inte äger man utan ungefär har man 

möjlighet att röra sig i.”40

  

 

I det stora hela är detta utdrag ganska tydligt. Nicke är inte angelägen om att få en 

avstyckning för han tror inte på att man kan äga en bit mark. Och varför skulle han vilja ha 

det när han har ”skog och vattudrag” att hämta mat ifrån helt gratis. Nickes närningsfång är 

jakten. Men PappaMårtens perspektiv är ett helt annat. Enligt honom är brukandet av den 

egna jorden det sättet man får mat på. Så vad betyder raden ”inte bara kunde han inte läsa”? 

Man kan tolka det som pappaMårtens sätt att avfärda Nickes uppfattning om ägande som 

dumheter: han kan ju inte ens läsa… 

     Men pappaMårtens inställning till Nicke är inte entydigt. När det gäller annat besitter 

Nicke färdigheter som Mårten inte har: ”Mårten tillverkade de flesta redskap själv, slädar, 

spadar, yxskaft. Men det fanns hemligheter i trädet (…) som Mårten bara anade men som 

tycktes uppenbara för Nicke. (…) Man kan aldrig tvinga trä. Det bär sig inte.”41

     Som sagt, pappaMårtens inställning till Nicke är dubbeltydigt. Detta är ett ordstäv som 

används i Mårtenshuset: ”Den föda du kan fånga bortom hagen räcker aldrig att fylla magen 

för ett fullgott tarv om dagen. Ordstävet var en varning till hemmasöner att inte gå i hedniska 

jägares spår, dessa som inte vill bruka jorden i sitt anletes svett utan som tror att hela livet 

skall vara på lek. Och gratis. Som ett enda skämt.”

 De sista 

orden är Nickes och jag vill tolka dessa med en djupare innebörd. Jag menar att det försöker 

säga att man inte kan tvinga naturen. Om man gör det ger det dåliga resultat, i form av t.ex. 

dåliga redskap ”som inte bär sig”. Detta vet Nicke, för honom har hemligheterna i trädet 

uppenbarat sig. Jag vill alltså mena att trädet kan läsas som naturen och då låter det så här: 

det fanns hemligheter i naturen som Mårten bara anade men som tycktes uppenbara för Nicke. 

42

                                                 
40 Sara Lidman, Nabots sten (Stockholm: Bonnier, 1981) s.256 

 PappaMårten har under uppfostrandet av 

sina barn använt Nicke som det varnade exempel för hur det kan gå om man inte ”vill bruka 

jorden i sitt anletes svett”. Det är Nicke som är den ”hedniska jägaren” och låter nästan som 

ett skällsord som säger att hedningen som lever ett ogudaktigt liv och jagar, det är inget att ta 

efter. Ordstävet verkar säga att den livsstil han lever leder till fattigdom. ”Den föda du fånga 

bortom hagen” verkar syfta på den mat man skaffar sig bortom jorden som brukas (hagen). 

Och ”räcker aldrig att fylla magen” syftar på fattigdom och svält. Alltså, varningen är som 

41 Sara Lidman, Vredens barn (Stockholm: Bonnier, 1979) s.68 
42 Sara Lidman, Lifsens rot (Stockholm: Bonnier, 1996) s.177 
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sådan: Om man lever som en hedning och tror att livet är ”på lek”, ”gratis” och som ett 

”skämt” leder det till fattigdom och svält. 

     Fortsättningsvis behandlar två korta utdrag till inställningen till Nicke: ”Denna laglösa 

karl! Att hålla ett ord av vad slag det vara månde! Han blev som fångad och började slingra 

sig. Som om han skulle ha förlorat något om någon hade kunnat lita på honom!”43 Och ”Att 

Nickes, som levde bortom all lag och synlig ordning, överhuvudtaget kunde leva var 

beundransvärt på gränsen till det skräckinjagande”.44

     Sammanfattningsvis kan man säga att Nicke inte tror på vare sig på Gud, ägande av skog 

och mark eller på att tvinga trä, som jag tolkar som att man inte kan tvinga naturen. 

Omgivningens inställning till honom och hans familj är kluven. Dels ses de som ett varnande 

exempel: okunniga, fattiga hedningar som tror att livet är på lek. Men dels är han 

beundransvärd som överhuvudtaget lever för han verkar ha kunskaper färdigheter och en 

frihet som ingen annan besitter. För honom har det uppenbarat sig hemligheter och han lever 

efter en annan, osynlig ordning.  

 Det första syftar än en gång på Nicke, 

den andra på honom och hans familj. Den här gången är skällsorden ”denna laglösa karl!” och 

att de lever ”bortom all lag och synlig ordning”. Vilka lagar talas det om? Utifrån ovanstående 

diskussion kan det tolkas som att det syftar på guds lagar. Hedningen, Nicke, lever inte det 

fromma arbetsamma liv, efter den norm, som en stor del av den religiösa socknen lever. Detta 

”något” han skulle förlora är nog friheten, och Nicke vill leva med den frihet som hans livsstil 

tillåter. Religiositet (och ägande för den delen) innebär åtaganden och det inskränker på den 

friheten och han börjar ”slingra sig”. Orden ”synlig ordning” är också intressanta. De verkar 

syfta på en ordning som inte syns och att det är den ordningen Nicke och hans familj lever 

efter. Att de ”överhuvudtaget kunde leva var beundransvärt” med tanke på den, till synes, 

fattiga livsstil de lever. Men man ser också att de verkar leva efter en annan ordning, en 

hemlighet, som är ”på gränsen till det skräckinjagande” för dem som inte känner till den. 

 

2. Harmoni/samspel/godhet i naturen 

Analysen fortsätter ett tag till med karaktären Nicke: ”Den ende som tycktes sams med allt 

var Nicke. Han kunde se en utväxt på en tall och han sa: har ni sett! En paltslev!”45

                                                 
43 Lidman, Din tjänare hör s.148-149 

 Dessa 

raders budskap kan tolkas vara att om man är sams med allt, i det här fallet naturen, visar sig 

den vara givmild. Den öppnar då sina hemligheter om en annan ordning för en (och ger bort 

exempelvis en paltslev!).  

44 Lidman, Nabots sten s.85 
45 Sara Lidman, Vredens barn (Stockholm: Bonnier, 1979) s.203 
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     Det att Nicke ändå har en inre godhet och egentligen inte gör någon skada, och att andra i 

byn också ser det, menar jag, kan läsas utifrån detta: ”He gå int att lära Nicke något som helst. 

Han har aldrig grävt ett dike. Men he skull int förvåna mig om han klara sig gott på domens 

dag.”46

      Aningen eller vetskapen att hedningar trots allt är goda framkommer också av Rönnog när 

hon funderar över och jämför sig med sin förste friare, ateisten August: ”Desto mer som hon 

alls icke var natur-snäll. August var så vitt hon förstod så som den där hedningen med lagen i 

sitt hjärta, likasom född frälst, och utan något att ångra ”

 Här är det än en gång pappaMårten som talar om Nicke. Detta ”något som helst” som 

Mårten syftar på inte går att lära Nicke kan, utifrån föregående del av analysen, tolkas som att 

bruka jorden och tro på Gud. Men att han inte lever gudsfruktigt, är en hedning, till trots 

menar Mårten att han nog ändå klara sig på domens dag. Han kommer ändå inte straffas i 

framtiden för det liv han lever nu, verkar Mårten mena.  

47

     Godheten i naturen så som den också är bland djuren illustreras av en familj som på ett 

ställe i Jernbanan står böjd över en myrstack och förundras över djurens samarbete: ”Oh Du 

Store vilken köld som skall komma nu i vinter! som dessa myror täta sitt hus! Int hava dem 

mycket att skotta med! Men det förslår! För dem hjälpas åt! Dem veta vars dem hava 

varandra! Satans pissmyror vad fina dem vara!”

 Å ena sida kan man ju förstås tolka 

detta som att August, som inte är troende, är ”likasom född frälst, och utan något att ångra” 

just för att han slipper leva med den synden som religionen påtrycker. Men utifrån citatet 

framstår också August vara en god man, ”natur-snäll” (till skillnad från Rönnog) och ”med 

lagen i sitt hjärta”. Jag vill mena att raderna säger att säger att alla egentligen är född goda 

(även om Rönnog kanske inte tror att hon föddes god). Snällheten kommer inte från 

religionen utan av naturen (religionen om något är det som får människan att känna sig ond). 

Människan är alltså god av naturen. Vad syftar då denna ”lagen” i hjärtat på? Det kan vara en 

lag som följer just av den naturliga godheten människan föds med. Det är denna lag som 

också Nicke följer som gör att han kommer klara sig på domens dag. (Om det nu är Gud eller 

någon/något helt annat han står inför.) 

48

  

 Egentligen är det ganska klart vad dessa 

rader säger. De förmedlar nästan en rörande förundran hos betraktarna av myrstacken, över 

den hjälpsamhet som finns i naturen. Det jag mest vill framhäva med detta är just det samspel 

och nästan självklara hjälpsamhet som verkar finnas bland djuren, också verkar finnas hos 

människor enligt Jernbanan: 

                                                 
46 Ibid. s.299 
47 Lidman, Lifsens rot s.29 
48 Sara Lidman, Den underbare mannen (Stockholm: Bonnier, 1983) s.22 
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”Vänligheten. I och för sig var den i sin ordning – Olförarn blev alltid vänligt bemött. Men 

den här karln var inte tjusad och ställde sig inte in; han vädjade inte om att bli ihågkommen; 

det var något lätt frånvarande i hans uppassning (…) Fanns det en barmhärtighet bortom allt 

vett? Hur kunde man våga ta åt sig något sådant?”49

  

 

Olförarn Didrik stöter på en same under sin resa norrut och förundras över den självklara 

vänlighet hos denne man som inte verkar begära något i direkt gengäld. Didrik frågar sig 

själv om det finns ”barmhärtighet bortom allt vett”. Man kan tolka det som att denna 

barmhärtighet är den samma godhet som kommer från, finns i och är naturen. Didrik ställer 

sig tveksam till den, han frågar sig om man ”vågar ta åt sig något sådant”. Vad ger det 

uttryck åt? Kanske anar Didrik ändå att godheten begär något åter som är större än 

gentjänster i det vanliga hänseendet och genom att ta åt sig något sådant sluter han ett avtal 

han inte är redo att sluta.  

     Den aning Didrik har att naturen vet och vill något förekommer inte bara på ett ställe i 

eposet. Det inträffar också då han upplever en gråil, eller som man med dagens språkbruk 

skulle uttrycka det; då han känner sig deppig: ”Djuren vågade han inte se på sådana 

ögonblick. Han narrades då att uppfatta en förebråelse från dem sedan urtiden, en stum klagan 

över fångenskapens kättar och bås.”50 Didrik känner att djuren har en vilja. Det naturliga för 

djuren är inte fångenskap, kättar och bås. Det naturliga livet har för dem gått förlorat tack vare 

människan. Något liknande finns i en bild som skisseras upp i Jernbanans näst sista roman, 

Lifsens rot. Här är det de avverkade trädens vilja som anas: ”Varför ser lasset så rasande ut – 

ju längre det rusar? Finns en samlad hämnd från träden? som mist sina liv i dessa stockar?”51

      Från detta avsnitt har det framkommit att det verkar finnas ett samspel och en harmoni och 

en inre godhet som är naturen själv. Detta samspel verkar vara en naturlig överenskommelse 

mellan djur, människa och natur. Detta vet vissa, t.ex. Nicke (och kanske även samen), och 

anas av andra, t.ex. Didrik. Men detta samspel har gått förlorad tack vare människan, därför 

känner naturen, som verkar ha en vilja, en förebråelse gentemot människan.  

 

Detta kan vara ett uttryck för ett raseri över att ett sorts förbund mellan människa, djur, träd 

och natur som har brutits. För naturen är här för att hjälpa människan, och tvärtom. Det vet 

Nicke. Han vet också att man inte ska tvinga den och göra våld på den. För då har man brutit 

den överenskommelse som finns där. 

 

                                                 
49 Ibid. s.137 
50 Ibid. s.7 
51 Lidman, Lifsens rot s.111 
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3. Jägare/det vilda/djuriskhet 

Den tid som maken Didrik sitter i fängelse blir det ekonomiskt svårt och Anna-Stava måste 

hitta mat på annat sätt: ”Anna-Stava började snara ripor och lärde upp barnen. Denna konst 

från flicktiden som de tagit från henne som nygift. PappaMårten hade låtit förstå att jakten det 

var Nickes näringsfång, Nicke som inte hade några husdjur, han skulle ha jakten oinskränkt. 

Didrik hade retats med henne om hennes förtrogenhet med det vilda, jägardraget brukade inte 

gå ihop med fromhet så vitt han kunde se.”52

     Men inställningen till jägaren Nicke och hans familj är, som tidigare visats, mer motstridig 

än så: ”PappaMårten kunde vara rolig och han var aldrig missunnsam. Men var hans levnads 

visdom absolut förmer än andras? Nickes ’som aldrig lärde sig något’ de visste något ändå – 

som de vägrade byta bort? Att taga dagen som den kom utan fruktan, utan beräkning; att inte 

röra sig annat än på rus, när ilet griper mig och om jag ids”

 Av dessa rader framgår det alltså att det inte är 

okej för Anna-Stava att ägna sig åt jakt. Detta hade svärfamiljen ”tagit från henne”. Men 

varför var det inte okej? Man tolka det som att har man inte boskap, får man ägna sig åt jakt: 

”Nicke som inte hade några husdjur”, har naturen istället. Man måste helt enkelt välja att ägna 

sig åt det ena eller det andra, jakt eller boskap. Men av raderna framgår också att ”jägardraget 

brukade inte gå ihop med fromhet”. Endast den som inte är religiös, en hedning, ägnar sig åt 

jakt. Därför kan pappaMårtens förklaring framstå endast som en svepskäl till den riktiga 

förklaringen, att jaga är ogudaktigt.  

53

     Men vad är detta vetande – detta något? Genom att gå vidare med två utdrag till kan man 

möjligen få svar: ”Nickes kännedom om det vilda. Mårten ville inte betala det pris som denna 

kännedom kostade. Han ville inte lyda några lagar som kom Nicke att betrakta Schwärjes 

lagar som ett skämt”

 Innan dessa rader i boken görs 

en längre beskrivning av pappaMårten. Hur arbetsam han är och att han håller sig borta från 

brännvinet. Han framstår alltså som en bra karl med god moral. Men då kommer frågan: 

”Men var levnads visdom absolut förmer än andras?” Är han bättre än Nicke och hans familj 

som tar dagen som den kommer? Av raderna verkar det framgå att svaret är nej, även om de 

inte sättet fingret på vad det är som gör Nickes lika bra som Mårten – annat än ”de visste 

något ändå”.  

54 och ”Nickes hade ingen almanacka; deras tideräkning gick efter 

vinfåglarnas spel, tranans ankomst, älgens brunst och andra naturens tecken”55

                                                 
52 Sara Lidman, Järnkronan (Stockholm: Bonnier, 1985) s.95 

 Alltså, detta 

något kan tolkas som ”en kännedom om det vilda”, naturen. Detta går också tätt ihop med det 

53 Lidman, Vredens barn s.32 
54 Ibid. s.242 
55 Ibid. s.116 
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resonemang som fördes i tidigare avsnitt. Det Nicke följer är alltså naturens lagar, som är av 

en helt annan ordning är Schwärjes lagar. Den handlar om att gå ”på rus” och när ”ilet griper”, 

den handlar mer om en känsla som han ”vägrar byta bort”. Mårten, pappaMårten, å andra 

sidan ”vill inte betala det pris som denna kännedom kostar”. Jag tror att det pris han menar är 

oordning och kaos. 

     På vissa ställen i Jernbanan formuleras detta gå bortom ordning och tappa greppet om 

verkligheten. I eposet får man läsa om några exempel på karaktärer som gjort just detta. En av 

dessa är historien om galningen Vingfoten och hans besatthet av att se och röra vid jernbanan. 

Här är det Anna-Stavas funderingar man får ta del av:  
  
”Och hon förälskade sig i Vingfot’n, den magre galningen som hon aldrig sett. Såg 

honom för sig, besatt av en enda undran: hur en jernbana månde se ut, hur verkligheten 

månde vara bortom sitt ord 

   förälskade sig i hans avstående från arbete och vett och vardagsspråk och Ordet i 

böckernas bok”56

  

 

Vingfoten har vänt sig från arbetets, Bibelns, språket och vettets ordning. Och Anna-Stava har 

förälskat sig i historien om honom. Denna förälskelse kan dels bestå i en lockelse att komma 

undan den ordnande verklighetens krav. Dels verkar Vingfoten stå inne med en annan sorts 

kunskap, ett annat sorts ”vett”, ett sam-vett? Han verkar veta ”hur verkligheten månde vara 

bortom sitt ord” och det lockar Anna-Stava. 

     Vissa karaktärer i eposet som lever utanför regler och ordning beskrivs med djuriska drag. 

”De hade denna uppsyn av enstakagård där maten, vad var och en inmundigade, inte helt 

förmänskligades; så att en dotter kunde ha drag av ripa, fadern av älg, och sönerna av gammal 

tjäder.”57

     Men vad har dessa karaktärer, jägaren Nicke, galningen Vingfoten och familjen i 

enstakagården, gemensamt? Alla lever bortom den ordning som är norm. Nicke lever efter en 

kännedom om det vilda, en ordning som är naturens. Vingfoten, som inte talar, verkar bära 

omkring med en vetskap bortom orden. Medan familjen i enstakagården endast känns som en 

tragisk berättelse, de bär varken på en kunskap eller lever efter en ordning, och har börjat få 

 Det är Didrik som är på besök i en gård där, efter moderns död, all ordning gått 

förlorad. Husets klocka har också stannat och ingen har vågat vrida upp den. Maten skaffar 

var och en åt sig själv vid behov. Detta skulle kunna tolkas som en varning på vad som kan 

hända när människorna vänder sig från all typ av ordning. Utan civilisatoriska ramar att följa, 

utan tid, blir människan som ett djur. 

                                                 
56 Lidman, Järnkronan s.9 
57 Lidman, Nabots sten s.142 
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drag av djur. Men hur går allt ihop? Kanske leder det till bättre klarhet genom att titta på 

följande som är Didriks funderingar: ”Att människan kunde bli delaktig i detta sam-vett om 

hon ville leva som ett djur eller ett träd, (…) Det kostade bara orden. Bara modersmålet.”58

     Kanske man kan se historien om galningen Vingfoten och familjen i enstakagården som 

överensstämmande. I båda fall har de vänt sig från verklighetens ordning och ansvar. 

Vingfoten talar inte. Han har blivit delaktig i det som verkar vara sam-vettet medan familjen 

kanske är på god väg. Men varför skildras de i så olika ljus? Vingfoten som lycklig och 

familjen tragisk. Det beror nog på vilket perspektiv det berättas från. Anna-Stava som är fylld 

av from tyngd skulle se det som en lättnad medan Didrik som drömmer om något annat ser 

jernbanan som en bot för familjen i enstakagården. Och till det behöver han orden. 

 

Didrik räds för att bli delaktig i sam-vettet, för de skulle ta från honom orden. Men att betala 

med orden, är ett för stort pris för ordföranden Didrik. Han vill ju få jernbanan och 

civilisationen till socknen.  

     Men Nicke då? Vad skiljer honom från de andra två berättelserna? Visserligen lever han 

bortom vanlig ordning, men han lever ändå efter någon slags ordning, den som är naturens. 

Som jägare har han en annan kontakt med det vilda och naturen. Kanske är han den som har 

hittat den gyllene medelvägen. Han vet något annat men har fortfarande orden och tar ansvar 

för livet.  

 

Rousseau 

Hittills har det primitiva som tema i Jernbanan ”sam-vett” analyserats. Här har det visats på 

de olika sätt vilket sam-vettet uttrycks under temat Primitivitet, exempelvis genom tankar om 

ägande, civilisationens påtryckningar och människan som god av naturen. Som sagt är tanken 

med uppsatsen att ta hjälp av idéhistorien för att få klarhet i sam-vettet. Det har visats sig att 

mycket av det som uttrycks under detta tema i Jernbanan liknar det som den idéhistoriske 

gestalten Jean-Jacques Rousseau behandlar. För att få fördjupad förståelse genom 

överensstämmelser eller andra perspektiv vänds nu därför blicken mot honom. Avsnittet 

börjar med en kort introduktion av filosofen.  

     Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) är den schweizisk-franske författaren och politiska 

filosofen som befann sig mitt mellan upplysningen och romantiken. År 1750 vann han en 

essätävling som gick ut på att svara på frågan huruvida vetenskapens utveckling bidragit till 

att förädla mänskligheten eller ej. I sitt svar menade Rousseau att människan till naturen är 

god men att vetenskaperna och samhället förstört denna godhet. De problem som lades fram 

                                                 
58 Lidman, Järnkronan s.91 
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där blir grunden till Rousseaus följande arbeten där han försöker ge lösning på dessa. Han 

utvecklade en kritik mot civilisationen, ifrågasatte äganderätten och arvssynden, han utgjorde 

med andra ord en provokation mot många i samhällets övre skikt. Rousseau skrev bl.a. 

romaner, politiska skrifter och självbiografi. Hans skrifter och filosofi är mycket 

motsägelsefull, den har tolkats som både radikalt individualistisk och kollektivistisk och har 

blivit kallad både konservativ och progressiv. Utöver det politiska har även psykologiska och 

antropologiska aspekter av hans filosofi behandlats. 59

     I skriften Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) 

redogör Rousseau för historien om människans natur, från vilden till den civiliserade 

människan. Rousseau vill visa på att det grundläggande i människans natur, det som fanns hos 

den primitiva naturliga människan, än finns kvar hos den civiliserade: 

 

  
”(H)ow will man manage to see himself as nature formed him, through all the changes that the 

sequence of time and things must have produced in his original constitution, and to separate 

what he gets from his own stock from what circumstances and his progress have added to or 

changed in his primitive state?” Och:”It is, so to speak the life of your species that I am going to 

describe to you according to the qualities you received, which your education and habits have 

been able to corrupt but have not been able to destroy”60

  

 

Civilisationen har alltså trängt undan det naturligt mänskliga i människan, men det finns 

fortfarande kvar i henne, enligt Rousseau. Svårigheten är att kunna se vad det är hos 

människan som är format av naturen och vad som är format av civilisationen. Utbildning och 

nya vanor har i människans utveckling har förvanskat men inte förstört de egenskaper 

människan blev given från starten. De har bara höljts för den civiliserade människan.  

     I jämförelse med Jernbanan står det att läsa att Nicke ”inte bara kunde han inte läsa” och 

”aldrig lärde sig något” men att han ”visste något ändå”61. Det Nicke aldrig lär sig är det som 

hör till den civiliserade människan. Det kan man säga är påtryckningar från civilisationen. 

Han kan inte läsa, inte föra jordbruk, eller bekänna sig till någon religion. Men samtidigt vet 

han något, han har ”en kännedom om det vilda”62

      På flera punkter kan man se överensstämmelser mellan Jernbanans Nicke och vissa av 

Rousseaus resonemang. En av dem är där Rousseau menar att det vilda, primitiva samhället 

. Han ser och är fortfarande i kontakt med de 

drag som tillhör den mänskliga naturen. Dessa drag kan vara de som Rousseau uttrycker som 

”as nature formed him”. 

                                                 
59 Cooper, s.ix 
60 Rousseau citerad av Cooper i ibid. s.42 
61 Lidman, Nabots sten s.256 & Vredens barn s.32 
62 Lidman, Vredens barn s.242 
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var det lyckligaste. Enligt honom karaktäriserades det av att självständighet och sociala 

relationer existerade sida vid sida. Män och kvinnor samlades och sjöng, dansade och tävlade 

om varandras gillande och uppskattning utan att låta det vara den styrande faktorn i deras liv. 

Behovet av det ledde dock inte till att de förlorade glädjen i att spendera tid ensam i naturen.63

     Genom att fortsätta med Nicke finns överensstämmelser mellan Rousseaus tankar och 

Jernbanan och det handlar om äganderätten. För enligt Rousseau utvecklades människan 

vidare ur denna epok, där människan var som lyckligast. Det började med att den första 

individen klev ut ur det naturliga tillståndet in i en ägandeställning. Genom det tvingades 

andra av självbevarelsedrift att göra detsamma. Jordbruket ledde till att mänskligheten 

fördärvades genom att det skapades ett ömsesidigt beroende och sociala orättvisor genom 

egendom och specialisering av arbetet.

 

I jämförelse med Nicke verkar han också leva i en självständighet utifrån det faktum att han 

vägrar leva efter det sätt som är den rådande normen; han har inget emot att den livsstil han 

lever medföljer en sorts ensamhet. Nicke behöver inte de andras godkännande för sin livsstil. 

Men han verkar ändå finna ändå glädje i att vara i sociala relationer med andra i det att han 

inte direkt porträtteras som en enstöring. 

64 I romanen får läsaren veta att Nicke inte tror på 

ägande av mark.65 Det räcker med att röra sig i naturen för att få mat och överleva, menar han. 

Men Nicke är inte helt självständig i sitt liv. PappaMårten låter i sin välvilja Nicke och hans 

familj bo på sina ägor. Det visar på att ägandet leder, precis som Rousseau menar, till ett 

oundvikligt beroendeförhållande. Så även hos Nicke i Jernbanan, som för det mesta verkar 

vara lycklig i sitt val av livsstil blir han dock inte helt fri från de normer som civilisationen 

kräver av människan. Med ägande följer nämligen icke-ägande och det motsatsförhållandet 

går inte att komma ifrån. Ju fler det är som äger desto mer bidrar det till att det blir rättesnöret 

för det mänskliga livet, och desto svårare blir det också att leva avvikande och bli accepterad. 

Så är fallet med Nicke. Omgivningen ser på honom och hans familj som fattiga, just för att 

han inte äger en jordbit att bruka och ibland kan det vara svårt att hitta mat. Men även de som 

har boskap och mark kan ju uppleva svåra tider med t.ex. missväxt. Och då blir ju jakten ett 

sätt att lösa detta.66

       Arbetsfördelningen och det ökande beroendet människor mellan leder också till att 

människan allt mer börjar bry sig om vad andra tycker, menar Rousseau. Det utvecklas en 

självkärlek, som han kallar amour-propre, från den tid när mänskligheten trädde in i 

 

                                                 
63 Marks, s.61 
64 Cooper, s.44 
65 Lidman, Nabots sten s.256 
66 Lidman, Järnkronan s.95 
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civilisationen. Den handlar om en kärlek till jaget, men en självisk sådan som präglas av den 

konkurrens och jämförelse människor mellan. Det kännetecknas av ett beroende av andras 

åsikter och ett inneboende begär som aldrig kan fyllas. 67 Mot detta ställer Rousseau det han 

kallar amour de soi:”The source of our passions, the origin and the principle of all the others, 

the only one born with man and which never leaves so long as he lives is love of self (amour 

de soi) – a primitive, innate passion which is anterior to every other (…)68 ”Amour de soi” är 

den ursprungliga kärleken till jaget, menar Rousseau, sådan som den var hos människan i det 

naturliga tillståndet. Det är en källa av godhet, en generös kärlek som vidgas ut till det som 

finns runtomkring henne. Jag vill tolka det som att denna självkärlek som även utvidgas till 

andra medför en respekt för andra varelser och omgivningen runt människan. Det kan 

möjligen vara detta som Nicke känner när han menar att men inte kan tvinga trä69

     Så vad kan människan lära av den naturliga människan? Rousseau försöker i Emile visa på 

hur man ska uppfostra en naturlig människa till att leva i det civiliserade samhället. Han 

varnar dock att: “One must not confound what is natural in the savage state with what is 

natural in the civil state”

, eller att 

odla upp jord och äga den. Det är att gå mot naturens ordning, som man måste man 

respektera. 

70 Cooper påpekar dock att man inte heller ska göra allt för stor 

skillnad. Den naturliga människan i det civiliserade samhället delar med vilden godheten och 

harmonin, denna informerar om naturligheten till den civiliserade människan.71 Det Rousseau 

försöker göra är alltså att visa på vad godheten i naturen då och därmed den goda, vilda, 

naturliga människan kan lära den civiliserade människan. Det naturliga och därmed naturen 

kan lära ut denna inneboende godhet till civilisationen. Eller uttryckt enklare: Vi människor 

kan lära av naturen. Nicke verkar leva, som man vid det här laget förstår, utifrån godheten i 

naturen. Människorna som betraktar myrstacken ser och förundras över denna godhet. Även 

Didrik anar denna godhet i sitt möte med samen på vägen hem från sin resa norrut. Likaså 

framställs i Rönnogs funderingar över sin före detta fästman tanken att varje människa är född 

god av naturen.72 Detta känns igen i det Rousseau säger om att spädbarn föds med denna 

naturliga godhet, vilket betyder att ett barn som föds in i civilisationen har samma 

beskaffenhet som ett barn fött i det vilda tillståndet.73

                                                 
67 Cooper, s.58 

 

68 Rousseau, s.212-213 
69 Lidman, Vredens barn s.68 
70 Rousseau, s.406 
71 Cooper, s.62 
72 Lidman, Lifsens rot s.29 & Den underbare mannen s.22 & 137 
73 Cooper, s.45 
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     Hur ska man veta vad det naturligt goda är hos människan? Och hur kommer man i kontakt 

med det? Lite klarhet kan man få av följande rader i Lettre á Beaumont som även här Cooper 

citerar:  
  

“Amour de soi is not a simple passion, but has two principles, namely, the intelligent being 

and the sensitive being, whose well-being is not the same. The appetite of the senses tends to 

that of the body and the love of order to that of the soul. This second love, when developed 

and made active, is called conscience; but conscience is only developed by acquiring 

enlightenment that man succeeds in knowing order; and it is only when he knows it that his 

conscience leads him to love it.”74

  

  

I människans amour de soi finns dels det som gör henne till människa, intellektet. Dels finns 

den kännande delen som kan utveckla den kärlek för ordning som Rousseau kallar 

”samvetet”. Men vilken ordning är det den handlar om? Den skulle kunna kopplas ihop med 

den ordning som Nicke levde efter. Enligt omgivningen lever han ”bortom all lag och synlig 

ordning”.75

     Men hur ska man komma i kontakt med denna ordning? Hur ska man uppleva naturen? 

Asher Horowitz menar i sin bok om Rousseau det som att det är genom att vara hörsam för 

den plikt som man finner genom samvetets röst. Det är alltså samma moraliska instinkt som 

man känner/hör genom samvetet som finns i naturen. Den sviker aldrig människan. Den är för 

själen vad instinkten är för kroppen. Samvetet är, till skillnad från förnuftet som kan vilseleda 

människan, den inneboende principen för rättvisa och dygd.

 Men möjligheten att Nicke levde efter en naturens ordning diskuterades också. 

Samvetet är alltså en kärlek för naturens ordning som präglas av godhet. Samvetet lever i 

överensstämmelse med naturen. 

76 Eller som Cooper skriver när 

han citerar Rousseau: ”the inner voice that judges me”77

                                                 
74 Ibid. s.91 

 Det kanske är den plikten som kräver 

rättvisa som Didrik anar finns i och inför naturen när han möter samen. Denna ”barmhärtighet 

bortom allt vett” han funderar över kan vara detsamma som samvetet. Vettet i detta citat kan 

då likställas med förnuftet som Rousseau menar kan vilseleda människan. Didrik blir ängslig 

av denna tanke för han förlitar sig allt för mycket på förnuftet, precis som de flesta människor 

i civiliserade samhällen. Så samvetet, som i detta sammanhang skulle kunna likställas med 

sam-vettet, är ett annat ”vett” – det är för själen vad instinkten är för kroppen.  

75 Lidman, Nabots sten s.85 
76 Horowitz, s.42-43 
77 Cooper, s.93 
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     Människan kan inte gå tillbaka till sitt urtillstånd, då skulle hon vara i ett tillstånd av 

djuriskhet.78 Det föll på människan att få ett intellekt att utveckla, att tänka symboliskt och 

anamma ett språk. Med det följer ett medvetande om jaget och de val hon gör. Naturen och 

djuren däremot har ingen vilja och gör inga medvetna val. Så det Didrik upplever vara en 

”förebråelse” 79

     Med medvetenhet om sig själv och det man gör följer också ett ansvar som människa.     

Utifrån detta kan samvetets röst eller sam-vettet alltså tolkas vara samma sak och ses som en 

länk mellan natur och kultur, det naturliga och det mänskliga.  

 från djuren är kanske bara samvetets röst som talar till honom – ”the inner 

voice that judges me”. 

 

B) Totalitet 

Från det primitiva och Rousseau övergår här analysen till de citat som uttrycker en totalitet i 

Jernbanans sam-vett. Även här behandlas temat med hjälp av tre underrubriker. 

 

1. Allt/Helhet 

Det första citatet i denna del handlar om det nygifta paret, Didrik och Anna-Stava, som åker i 

rissla (släde) hem från sitt bröllop: ”De slutade tänka där i risslan. Men allt tänkte sig i dem 

som en enda härlighet;”80

     En annan rad som uttrycker en helhet och att vara en del av den. Det handlar om Rönnog 

som tänker på när hon var gravid: ”när de varit som Ett med det hela och allt hade varit 

fullkomligt. Likasom. Nästan. Sen återkom gradvis dem vanliga världen med sitt ’styckevis 

och delt’ – ett ohjälpligt sönder och samman.”

 Denna mening verkar förmedla en känsla av lycka. Det låter också 

som att alltet är aktivt genom dem, Didrik och Anna-Stava som är passiva; ”de slutade tänka”. 

Alltet kommer alltså till uttryck genom dem i och med att alltet ”tänkte sig i dem”. Men 

passiviteten hos dessa två karaktärer verkar inte uttryckas som något negativt. För jag tolkar 

det som att det som upplevs ”som en enda härlighet” upplevs just av dem, eller snarare känns. 

Man kanske kan tolka det så att alltet inte kan tänkas, bara kännas. 

81

                                                 
78 Ibid. s.39 

 Under graviditeten hade Rönnog varit ”ett 

med det hela”, efteråt ett ”styckevis och delt”. Känslan av ”styckevis och delt” verkar tyda på 

en förlorad känsla av samhörighet. Denna samhörighet verkar vara just ”det hela” och det i sin 

tur detsamma som alltet ovan. Graviditeten gav Rönnog tillgång till det hela. Det kan vara så 

79 Lidman, Den underbare mannen s.7 
80 Lidman, Vredens barn s.326 
81 Sara Lidman, Oskuldens minut (Stockholm: Bonnier, 1999) s.68 
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att Jernbanan säger att graviditet är en av de mest ursprungliga och naturliga tillståndet som 

finns. I detta får man lättare tillgång med det hela.  

     Graviditeten och dess koppling till alltet/helheten står också att finna i en av eposets 

tidigare böcker. Här gäller det Anna-Stava: ”Hon letade efter något att säga, en tillrättavisning 

som skulle vara fin och skarp nog att nå in till Didrik genom detta rosenskimmer. Men det 

blev med orden som med tonerna; de gled; ungefärliga: hennes tankar hade inte plats att 

vända sig, att lyfta, att fara ut med ett beslut från henne, ett val. Havandeskapets stilla 

obönhörliga framfart gjorde henne på en gång införstådd med allt och trögtänkt; 

’efterbliven’.”82

     De hittills nämnda utdragen verkar i grunden syfta till en god känsla. Näst nämnda rader 

uttrycker dock något annat: 

 Det att vara ”införstådd med allt”, själva införståendet, menar jag, kan här 

mer tolkas som en form av tänkande, till skillnad från det först nämnda citatet om 

bröllopsfärden i risslan. Så vad handlar denna ”trögtänkthet” om? Graviditeten ger henne en 

oförmåga till att fatta ”beslut” och göra ”val”, en passivitet. Det kan vara så att havandeskapet 

lockar fram och förstärker andra förmågor. Den talar mer till känslan eller en annan sorts 

kunskap. Jag vill dock påstå att graviditeten gör Anna-Stava ”införstådd med allt”, och gör 

Rönnog ”Ett med det hela” är samma sak; att vara införstådd med allt är att vara ett med det 

hela. Och tvärtom. Kanske mitt påstående får större klarhet i det som följer. 

  
”Fruktan som han upplevat vid några tillfällen i barndomen att det fanns ett sam-vett i 

naturen som höll ihop allt, att träd, vatten, myra björn ekorre kråka och sork alla visste om 

varandra? ständigt hälsande till varandra i ett oupphörligt godkännande utan grymhet och 

utan nåd. 

     Att det fanns ett sam-vett? 

      Att varje enskild varelse löd under en lag som utgick från det hela. Att allt levande höll 

ihop genom tusen strider och smekningar.  

   att människan kunde bli delaktig i detta sam-vett om hon ville leva som ett djur eller ett 

träd (…)83

  

  

Det är Didrik tankar och han som upplever denna fruktan för det sam-vett i naturen som håller 

ihop allt. Märk väl att det är samma Didrik som i det allra första citatet lät allt tänka sig i 

honom (och i Anna-Stava) som ”en enda härlighet”. Orden ”det hela” finns också här. Vi får 

veta att det finns en lag som ”utgår” från det och ”att varje enskild varelse lyder under den”. 

Varje enskild varelse, träd, vatten, myra, björn, är en del av det hela. Detta kan också 
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människan känna, som konstaterat, under havandeskapet eller i en färd hem från 

bröllopsnatten. Denna skrämmande lockelse verkar handla om att helt uppgå i detta sam-vett 

och bli helt passiv. Om man gör det, blir ”delaktig”, innebär det att förneka det som gör en till 

människa. 

      Avslutningsvis kan man säga att känna sin del av helheten eller alltet inträffar vid det 

ursprungligt naturliga. Under ett havandeskap eller vid lyckan efter sitt bröllop. Det verkar 

handlar med om att känna än att tänka. Dock verkar om uttrycket ”att vara införstådd” tala om 

en kunskap. Jag tror att det handlar om en annan slag kunskap än den vi västerlänningar 

förknippar med ordet. Det verkar vara en kunskap som mer känns än tänks, eller kanske något 

mitt emellan. Det att vara införstådd med det hela/alltet syftar också på att andra förmågor, att 

välja och ta beslut, fördunklas. Början av Didriks funderingar över sam-vettet är också 

intressanta. Utdraget pratar om att ”alla visste om varandra” och ”ständigt hälsade till 

varandra”. Jag vill tolka dessa som ett ständigt seende, eller ett närvarande. Och just 

begreppet närvaro ska behandlas i det nästa. 

 

2. Närvaro/Tidlöshet 
  

    ”Hon hade lärt sig konsten att så – av a’Catarina-mor den jungfrusommar hon börjat 

längta efter Didrik; att så var att längta utan smärta. (…)  

    när vinterskräck och misstankar och kiv gick upp i fåglalåt och goda vindar 

    när man inte behövde fastslå något och inte bekänna och inte tigga 

    att bara vagga fram där med lena korn mellan fingrarna. ”84

  

 

Det här är Anna-Stavas beskrivning av känslan av att så korn. Jag upplever bilden som skissas 

fram av dessa ord som en bild av fullständig närvaro, ”att bara vagga fram där med lena korn 

mellan fingrarna”. Att bara göra det och inget annat, det förmedlar nästan en känsla av 

meditation. Det här verkar också förmedla den närhet till eller en upplevelse av alltet som 

behandlades i tidigare avsnitt. När man känner närvaro känner man inte heller tiden, en stund 

av fullständig närvaro suddar bort tidsbegreppet. Att ”inte behöva bekänna och inte tigga” 

påstår jag tyder på en tidlöshet; här och nu spelar inget annat roll. ”Att längta utan smärta” 

talar om en längtan som inte oroar sig för morgondagen, utan en längtan som är en längtan i 

sig och en positiv känsla. 

     Känslan av närvaro verkar uppkomma vid bejakandet av goda känslor av t.ex. kärlek, 

längtan eller total samhörighet med någon. Precis som när Anna-Stava låter ”vinterskräck och 

                                                 
84 Lidman, Den underbare mannen s.225 
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misstankar och kiv” försvinna genom bejakandet av de känslor som ”fåglalåt och goda 

vindar” ger verkar liknande hända när Didrik tröstar sin son: ”Så snart han tog barnet 

förhärligades de båda; gråt och skam upphörde; det var bara Fader och Son som på riktigt 

förstod vad allt handlade om och som måste skratta av förvåning. (…) Hur förtvivlade hade 

dem inte nyss varit! Och vilka dumheter hade dem inte skyllt på sitt raseri! när det bara var 

varandra de längtat efter sedan urminnes tid.”85

     Något liknande hittar vi i pappaMårtens ord om kärleken: ”Det finns en fiendskap mellan 

mannen och kvinnan (…) Och enda räddningen ur är om man träffar den rätta, ’den som är 

tänkt’ som Lena kallar det. Den där förvåningen att ’en i fiendehopen’ är din vän sedan 

urminnes tid. Jag funderar mycket på det här med kärleken. Och att jag ibland har jag inget 

annat ord för det än förvåning”

 När far och son bejakar/känner kärleken till 

varandra försvinner ”förtvivlandet”, ”dumheterna” och ”raseriet”.  Att vara närvarande i 

känslan är, åter igen, att förstå vad ”allt handlade om”. Raderna ger också dels intrycket av en 

förvåning i seendet av varandra, dels en längtan efter varandra ”sen urminnes tid”. Hur går det 

ihop? Jag vill påstå att det syftar till samma sak. En närvaro i känslan upplever ingen tid, 

känslan av kärleken är så stark att den slår dem med förvåning samtidigt som den är så stark 

att det känns som den funnits där alltid – så lång tid att det känns tidlöst.   

86

     Närvaron som ger en känsla av tillhörighet illustreras fint av karaktären SpadarAbdon när 

han talar om kärleken till sin häst: ”’a Stina jenna! [Stina här!*] Ibland tror jag att hon ska 

omvända mig. Då predikanta väsnas blir jag bara hård och ogudaktig. Men då marra ser på 

mig då tror jag på Skaparn. Och på Frälsarn. Ho vet om att jag int nästan tror oppa Den heliga 

Anda ”

 Förvåningen kan alltså ses som ett uttryck för närvaro. Att 

känna kärlek är att vara i närvaro i känslan inför den vän man haft sedan urminnes tid. Jag vill 

också påstå att den fiendskapen som pappaMårten talar om handlar (med tanke på den plats 

och tid handlingen utspelar sig) om arvssynden. Men det pappaMårten väljer är att bejaka de 

goda känslorna och uppleva kärleken som en ständig förvåning, att se den med nya ögon. Det 

är också i att vara närvarande och se ”den som är tänkt”, man också får en känsla av sin 

delaktighet i alltet.  

87

                                                 
85 Lidman, Nabots sten s.229 

 Det kan tolkas som att SpadarAbdon har svårt att tro på Gud, Skaparen, och på 

berättelsen om hur världen är uppbyggd och fungerar enligt Bibeln. Han ser inte sin plats i 

den världen. Men då hans häst Stina tittar på honom, känner han förtrogenheten och 

samförståndet mellan dem och känner en tillhörighet som han inte kan sätta ord på förutom 

som att det är Skaparen och Frälsaren. 

86 Lidman, Din tjänare hör s.156 
87 Lidman, Vredens barn s.197 *Min översättning 
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     Som avslutning kan man säga att stunder av närvaro är intimt hopkopplade med en känsla 

av närhet till alltet, och av tidlöshet där det förgångna och framtiden verkar spela mindre roll. 

Anna-Stavas känsla av att inte ”behöva fastslå något” när hon sår har många likheter med 

hennes känsla under graviditeten från föregående avsnitt, det att inte kunna ta ”beslut” eller 

göra ”ett val”. Känslan av närvaro verkar också vara kopplad till bejakandet av goda känslor, 

och vid seendet av den man håller kär. Jag vill mena att Jernbanan förmedlar budskapet att 

starka känslor är ursprungliga och naturliga. Att bejaka goda känslorna tar oss närmare andra 

varelser och ger oss samhörighet. Medan de dåliga bara isolerar individerna från varandra. 

Precis som SpadarAbdon blir ”hård och ogudaktig” när det predikas (om det man kan gissa är 

synden) känner han tro och tillhörighet när hästen ser på honom. 

 

3. Tillhörighet/Ursprung 

Analysen fortsätter med SpadarAbdon som en gång i tiden promenerade från Lillvattnet i 

Västerbotten till huvudstaden. Här återger han sina upplevelser av Stockholm för Didrik: ”Det 

svåra för en karl när man kommer utifrån så där är att få sammanhang i det. Om du tänker dig 

ett dike. Det är spadtag efter spadtag och det kan ju se galet ut för ett barn. Men en vuxen vet 

vart det leder, att det torrlägger marken så det växer bättre. (…) Och när man tänker så, blir 

inte ett spadtag utan sin mening. Visst är det så? Men i Stockholm. Hur någon där kunde se 

vad för ett dike han stod uti och vad det skulle tjäna till att fäkta – det förstår inte jag.”88

     Detta behandlas vidare med det här: ”Men det mest vördnadsbjudande var andedräkten 

som fanns omkring de små stugor, bodar och lador som byggts av förfäderna (…) Eller vad 

var det som gav Tallheden – och Basnäs och Mosegärdan – detta djupa berättigande som 

 Dels 

menar jag att det här utdraget talar om det sammanhang man upphör att känna på en 

främmande plats. De referenser man har runt omkring sig tas till stor del mycket tas den plats 

man kommer från till en början, ens ursprung. Sammanhanget, miljön, har stor inverkan på 

människan. Om man är van vi en plats och ett sammanhang (speciellt som det var för många 

människor på 1800-talet slut) är det svårt att se och förstå andras ”diken”. Dels kan utdraget 

också tolkas i egenskap av en närhet – avståndsproblematik. För SpadarAbdon är huvudstaden 

otroligt stor. Det jag tror att utdraget försöker belysa är svårigheten i att hitta mening i det 

som inte ligger är nära, det som inte direkt påverkar människan, att ”varje spadtag blir utan 

sin mening”. Identifieringen är lättare med det som är nära, utan det går sammanhanget och 

tillhörigheten förlorad. 

                                                 
88 Lidman, Din tjänare hör s.229 
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Månliden inte hade…”89

     Denna känsla av ursprung och tillhörighet förmedlas också av Anna-Stava när hon talar 

om den plats hon föddes, Basnäs. 

 Detta djupa berättigande kan tolkas som en tillhörighet på en djupare 

nivå - ett ursprung? Raderna frågar vad som ger gårdarna ”detta djupa berättigande”. Svaret 

kan vara de åren av byggande, arbetet med den egna jorden som nybygget Månliden inte har. 

Det kan också återkopplas till tidigare citat. Om man känner sammanhang till det arbete man 

utför känner man en mening med det. Man lägger också, bokstavligen, ner sin själ i arbetet. 

Och det, menar jag, kan vara den ”andedräkt” och finns bland de ”stugor, bodar och lador som 

byggts av förfäderna”. 

  
”(…) mammaStava svarade att vackrast var Basnäs - med tillägget: Om man så vore född 

på en dikesren skulle man tycka att det var jordens vackraste plats, tror jag nästan. Att ha 

hört ett ställes språk före orden, dess sus och råmanden och brus och porlanden (…) det 

finns en närvaro, en kännedom från födelseorten 

    så oförneklig som den egna huden.”90

 

 

Hon förklarar att det är något som man mer känner, genom sina sinnen. Man hör dess ”sus 

och porlanden” och känns ”så oförneklig som den egna huden”. Här finns också närvaro- 

begreppet, en upplevelse som bara är. Och begreppet kännedom som låter som en sorts 

kunskap som mer känns än tänks, ungefär samma som ”att vara införstådd med allt” under en 

graviditet – en känne-dom. Anna-Stava försöker sätta ord på den känslan man endast kan 

känna för det ställe man kommer ifrån och hittar bara ordet ”vackrast”. Hon försöker förklara 

något som är ”före orden”, eller som man också kan uttrycka det; bortom orden. 

     Något liknande finns att hitta i fortsättningen på Didriks tankar över att bli delaktig i sam-

vettet. Dessa rader slutade med: ”Det kostade bara orden. Bara modersmålet”. De fortsätter så 

här:  
  

”Det fanns en motsvarighet i de bofastas värld och till det vildas sam-vett. Ett sätt att orda 

där språket inte meddelade tankar utan bara förstärkte samvaron, inte olikt husdjurens sätt att 

stångas och slickas. Talesätt, gamla skämt, predikoslammer, ramsor. Där talande och 

svarande knappt märkte vad som sades utan där rösten var det avgörande, och minspelet. Ett 

bygdemål där uttrycken var aningslösa – och på samma sätt idel aning, lyssnande lydnad 

efter en lag tusentals mil bortom länsman och Luther. 

                                                 
89 Lidman, Vredens barn s.102 
90 Lidman, Lifsens rot s.179 
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     Samvetet var en hammare på ytan. Men sam-vettet, detta ordlösa lugna hjärta som godtog 

att en människa omkom som när en uttjänt hudflaga tvättas bort – samma hjärta som med 

rasande feber kunde rädda en annan från allmän blodförgiftning” 91

  

 

     Här uttrycks sam-vettet vara något som inte kommuniceras med ord, utan snarare handlar 

om ett sätt att vara med varandra som är detsamma för människor som djur. Denna ”lag” 

verkar vara just sam-vettet. Det är en lag som är ”bortom länsman och Luther” vilket jag 

tolkar som en lag bortom civilisationen, där länsman står för staten och Luther för kyrkan. Om 

det inte är en lag som hör till civilisationen måste den höra till naturen, där både människan 

och djur ingår. Sam-vettet kan kännas igen genom samvetet, men den tidigare är något som 

går djupare, ”ett ordlöst hjärta”. Sam-vettet känns mer i hjärtat. Det är en lag som godtar ”att 

en människa omkom”, att naturen har sin gång. Den godtar att det goda och onda följs åt. 

     Enligt dessa utdrag ur Jernbanan är tillhörighet och ursprung det sammanhang och den 

miljön som tidigt formar människan. Jag vill mena att det förmedlar att ursprung är lika 

mycket kropp som sinne som själ, de är intimt sammankopplade. Genom att se, röra sig i, 

känna och smaka på, ta i och arbeta bygger man upp ett sammanhang omkring sig. Även 

tvärtom i ett utbyte; sammanhanget bygger också upp individen. Det förmedlas från kroppen, 

genom sinnena till själen och blir därför en kännedom som är svår att sätta ord på. Denna 

kännedom kan vara sam-vettet som är som ett ordlöst hjärta, som lyder en lag som finns 

bortom civilisationen. Det är en lag som följs av naturen och accepterar dess gång – döden 

och livet. 

 
Heidegger 

Hittills i denna andra del av analysen har det visats på de olika sätt vilket ”sam-vettet” 

uttrycks under temat Totalitet, exempelvis genom tankar om en helhet alla varelser är en del 

av. Även tanken om att vara i närvaro till sin omgivning och sitt ursprung. Genom att än en 

gång blicka tillbaka på idéhistorien går det att finna en gestalt som funderar kring detta, 

nämligen Heidegger. 

     Martin Heidegger (1889-1976) var en tysk filosof. Han räknas som en av 1900-talets mest 

inflytelserika filosofer och har haft stor betydelse för filosofins utveckling. Hans mest kända 

arbete är Sein und Zeit (1927) där han ville fastställa varat i sig. Heidegger menade att den 

västerländska filosofin hade misslyckats med detta antingen genom att göra varat till något 

idealistiskt-metafysiskt eller tekniskt-vetenskapligt. Han ville genom att undersöka tänkandet 

och existensens natur undersöka varandets varandehet och frågade sig: Varför finns varandet, 

                                                 
91 Lidman, Järnkronan s.92 
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istället för intet? I den västerländska traditionen hade människan glömt varat och därmed 

brutit sig ut ur det sammanhang hon varit del av. Den senare Heidegger, som huvudsakligen 

kommer behandlas här, inriktade sig mer på att förstå varat genom naturen, språket och dess 

förhållande till tekniken och vetenskapen. Han ville omdefiniera mänskligheten och naturen 

och ge ett alternativ till de industriella samhällenas sätt att behandla människor, djur och natur 

som handelsvaror. Människan ska släppa sin dominanta roll, menade Heidegger, och istället 

bara låta saker ”vara”.92

     Heidegger talar i flera essäer, främst i ”Die Frage nach der Technik”, om faran i vår tid. 

Denna fara ligger i det han menar är en glömska som resulterar i en förlust av de varelser vi 

egentligen är, varelser som vara i tankfulla relationer med sin omgivning. Glömskan handlar 

inte om en förlusten av några fakta, utan om något som han ser som betydligt viktigare, det 

han kallar glömskan av ”mysteriet”.

 

93 ”Mysteriet” är följden av det Heidegger talar om som 

döljandet och avslöjandet. Kort sagt kan man säga att för att något ska avslöjas måste något 

annat döljas. Det handlar alltså om vad man väljer att fästa sin uppmärksamhet på. Människan 

har lärt sig att endast närma sig världen på ett sätt som är vetenskapligt, matematiskt, 

teknologiskt osv. Det handlar om den moderna tidens dröm om makt och kontroll. Hon har 

gjort världen till det Heidegger kallar Bestand, att allt står till människans förfogande. Detta 

döljer andra kunskaper och sätt på vilket man kan se på världen, att allt inte kan mätas eller 

fastställas och kontrolleras. Det glömmer och döljer det faktum att livets ”mysterium” inte 

kan kontrolleras.94

     Om man diskuterar detta mot Jernbanan behandlades i början av denna del av analysen 

Anna-Stavas havandeskap. Där stod det att havandeskapet gjorde henne ”införstådd med 

allt”.

  

95 Detta allt kan möjligen vara detsamma som ”mysteriet”. Med det betyder inte att 

mysteriets lösning och svar uppenbaras för Anna-Stava under hennes graviditet. Utan det att 

vara införstådd med allt kan tolkas som att veta att det finns ett mysterium i livet som inte går 

att lösa, mäta eller kontrollera. Något liknande står att finna i berättelsen om när Anna-Stava i 

en vaggande gång över åkern sår korn. ”Att inte behöva fastslå något”96

                                                 
92 Zimmerman, s.60 

 liknar graviditetens 

känsla av att inte ta ”beslut” eller göra ”val”. Det här kan man koppla till Heidegger som 

menade att för att avslöja något måste det andra döljas. Försöken att fastställa, göra val och 

93 Ladelle McWhorter, “Guilt as Management Technology: A Call to Hedeggerian Reflection” i Heidegger and 
the Earth. Essays in Environmental Philosophy. Red. McWhorter, Ladelle (Kirksville: Thomas Jefferson 
University Press, 1992) s.4 
94 Ibid. s.5-6  
95 Lidman, Nabots sten s.23 
96 Lidman, Den underbare mannen s.225 
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besluta döljer ”mysteriet”. Men i det här fallet, i dessa två nämnda utdrag ur Jernbanan, gäller 

det omvända. Att bara vara och låta saker vara är här starkare än behovet av att kontrollera 

och finna lösningar som är den moderna tidens dröm, att välja och ta beslut, fördunklas. 

     Heidegger talar om ”jorden”, inte som något mätbart eller ett förråd av resurser för 

människan. Istället är ”jorden” det som håller och skyddar allt som kommer fram ur den: 

växter, djur och människan. Till och med språket som kommer ur människans mun. ”Jorden” 

är det som finns under varelserna som står och går och vilar på den. Den har alltså mycket 

mer bredd och djup än vi idag, i den moderna tiden, förstår, menar Heidegger. Den 

konstituerar tillsammans med ”himmelen”, de ”dödliga” och ”det gudomliga” en ”fyrfaldig” 

dimension. Genom att leva på ett sätt som Heidegger kallar ”poetiskt” och det ursprungliga 

för människan, kan hon samla ihop denna fyrfaldighet till det han kallar ”värld”. Det är 

människans plikt och roll, att ”vistas poetiskt” på jorden, att samla ihop den till en ”värld”, 

menar han.97

     Genom att vistas på det sättet som Heidegger menar är det ursprungliga sättet för 

människan sammanlöper fyrfaldigheten till en helhet. Men varför är det just människans plikt 

och inte alla varelsers plikt? Det kan bero på att människan vet om att helheten finns, just för 

att hon en tid funnits utanför den, till skillnad från t.ex. djuren. För att återgå till 

graviditetstemat, denna gång Rönnogs erfarenhet av det, skildrades det som en upplevelse att 

vara ”ett med det hela” för att sedan bli ”styckevis och delt”.

  

98

     Att vistas poetiskt handlar om människans involvering i sin omgivning. Heidegger anser 

att omgivningen finns oavbrutet runt om dess invånare. Den som är kapabel till att ”vistas” på 

orten (och samlar ihop den fyrfaldighet som nämndes ovan) gör att den upplevs som mer än 

något att bara titta på. Det blir inte bara ett landskap som är närmare dess invånare, utan också 

ett landskap fylld av betydelse. Det Heidegger kallar ”Jorden som hemland” illustrerar just 

detta. Människans rötter i den plats hon är född på tillåter henne att stanna vid tingen – träd, 

moln och även hus och gångvägar – på ett helt annat sätt en den som bara är en besökare.

 Detta skulle kunna tolkas som 

en symbol för något större: i människans naturliga tillstånd var människan ett med det hela. 

Allt eftersom hon kommit ut ur denna naturlighet upplever hon världen nu som ”styckevis och 

delt”. Genom att hon är kapabel till att tänka och grubbla, är hon också kapabel till att åter 

finna sin rätta relation till omgivningen. Det kan vara det som Heidegger menar är 

människans plikt. 

99

                                                 
97 Foltz, s.137 

 

Genom att vara, eller ”vistas”, på den plats som är ens ursprung tar man in platsen, så att säga, 

98 Lidman, Oskuldens minut s.68 
99 Foltz, s.143-144 



34 
 

från alla håll och kanter. Istället för att platsen bara är en endimensionell bild att titta på är det 

en levande värld som omger människan. Det som i Jernbanan överensstämmer med detta är 

Anna-Stava som på ålderns höst delar med sig sina tankar om hemorten.100

     Det är således i full närhet till omgivningen som vår relation till naturen är som mest 

fulländad och sann. Det är också då naturen talar till oss. Talet, enligt Heidegger, är naturens 

ontologi och människans uppgift är sätta åt sidan det som är våra förutfattade meningar om 

tal, som endast ett sätt att förmedla information.

 Basnäs är för 

henne något mer än bara något att titta på. Det är något hon hör, något som talar till en utan 

ord. Hon känner, så som Anna-Stava uttrycker det, plastens närvaro. Den talar till en vetskap 

som handlar mer om känslan än tanken, en känne-dom. Men som kanske är nog så 

betydelsefull. Jag tolkar det som att Heideggers budskap är att man ska ”vistas” på en plats, 

att rota sig ner i varje plats som om det vore ens hemort. Det är då människan hittar sin rätta 

relation till omgivningen och naturen. 

101

   

 Eller som han också uttrycker det: 

”Wherever man opens his eyes and ears, unlocks his heart, and gives himself over to 

meditating and striving, shaping and working, entreating and thanking, he finds himself 

everywhere brought into the unconcealed.102

  

  

Det är alltså genom att öppna sig och använda sina sinnen som relationen till omgivningen 

blir som mest sann. Precis som pappaMårtens ser på sin kärlek till sin mammaLena med nya 

ögon, och upplever det som en ständig förvåning, är det just med hjälp av närvaron i 

ögonblicket som detta inträffar.103 Det är också ur närvaron i kärleken till sin häst som 

SpadarAbdon får mening och sammanhang i sitt liv.104

     I Jernbanan ställdes frågan om vad det var som gav de gamla gårdarna ”detta djupa 

berättigande”.

 Det är alltså i närvaron som man 

bygger ett betydelsefullt sammanhang med sin omgivning. Även genom att, som Heidegger 

uttrycker det, ”forma, sträva och arbeta” som närheten till naturen ger betydelse. 

105

                                                 
100 Lidman, Lifsens rot s.179 

 Det diskuterades även att det är åren av byggande och boende har gett ett 

berättigande av gården och jorden. Man skulle vidare kunna tolka det utifrån Heideggers sätt 

att tänka att det handlar om en form av utbyte som människan haft med platsen och naturen. 

Människan vistas, lägger sin närvaro och själ där och i utbyte får hon också platsens närvaro 

och en omgivning och ett sammanhang full av betydelse. En helhet. Men det är ett utbyte och 

101 Foltz, s.88-89 
102 Heidegger, “The Question Concerning Technology” s.18-19 
103 Lidman, Din tjänade hör s.156 
104 Lidman, Vredens barn s.179 
105 Ibid. s. 102 
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en relation som handlar om tankfull respekt. Detta illustreras också av SpadarAbdons 

funderingar över de stora avstånden i huvudstaden. I det nära, verkar han mena, ”blir inte ett 

spadtag utan sin mening”.106

    Det är på så sätt i närheten till omgivningen som det sanna varat visas. Tänkande, poesi och 

språket är nära sammankopplade, enligt Heidegger. Språket är som sagt är inte bara något att 

kommunicera med, utan är även det han kallar ”Sagen”. Det, kan man säga är en form av 

sägande som, Heidegger menar, samlar ihop omgivningen. Språket har följaktligen en helt 

annan dimension.

 På så vis kan man säga att närhet till och närvaro är samma sak. 

Det handlar för människan att återgå till att vara i tankfulla relationer med sin omgivning, det 

kommer också att medföra en känsla av naturlig samhörighet och därmed respekt för det som 

finns i omgivningen.  

107 Det vi hör när vi verkligen lyssnar är själva tystnaden eller som 

Heidegger kallar det, ”the soundless voice of saying” eller ”the soundless gathering call” som 

är en längtan till det vi ursprungligen var och tillhörde. Vi kan svara till detta kall genom att 

tala, tänka och vistas med jorden. Det ljudande ordet berättar för oss om vår relation med 

omgivningen, men så gör också det ljudlösa ordet. Ibland gör människan bäst i att bara låta 

saker vara i sig, utan att stänga in det i ord, menar Heidegger.108 Man skulle kunna uttrycka 

det så att ibland tar varat vid där orden slutar. Det kan man undersöka gentemot Jernbanan 

och Didriks funderingar över sam-vettet. Uttrycket att ”orda”109 skulle möjligen kunna 

sammanställas med det Heideggers ”Sagen”. Enligt honom är detta tysta sägande något som 

inte förmedlar information, utan uttrycker att vi tillhör någonstans. Liknande uttrycks om 

Jernbanans ”orda”, som inte meddelar tankar, men förstärker samvaron, som en ”idel aning”. 

Anna-Stava uttrycker ju också något liknande om sin hemort: ”att ha hört ett ställes språk före 

orden”.110

     Vidare i Didriks funderingar över sam-vettet verkar det handla om ett sätt att vara med 

varandra som är detsamma för människor som djur. Men även om Didrik dels ser sam-vettet 

som en lockelse och ett löfte om en samhörighet verkar han ju också skygga för det. I första 

delen av hans funderingar låter det så här: ”Fruktan som han upplevat vid några tillfällen i 

barndomen” och ”att människan kunde bli delaktig i detta sam-vett om hon ville leva som ett 

 Det är alltså ett språk som ligger före eller bortom orden. Det är också i Jernbanan 

ett tal som verkar ligga bortom den moderna tidens uppfattning om vad tal ska vara.  

                                                 
106 Lidman, Din tjänare hör s.229 
107 Foltz, s.117 
108 Gail Stenstad, “Singing the earth” i Heidegger and the Earth. Essays in Environmental Philosophy. Red. 
McWhorter, Ladelle (Kirksville: Thomas Jefferson University Press, 1992) s.71-72 
109 Lidman, Järnkronan s.92 
110 Lidman, Lifsens rot s.179 
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djur eller ett träd”.111

     Eftersom vi i den moderna teknologiska tiden har dolts för jorden kan den uppfattas som 

mörk och skrämmande.

 Det verkar alltså finnas en rädsla hos honom att bli som ett djur. Större 

klarhet går nog att finna genom att begrunda Heideggers syn på naturen och jorden.  

112 Laudelle McWhorter skriver: “Heidegger’s call is a threatening 

one, requiring a great courage, ‘the courage to make the truth of our own presuppositions and 

the realm of our own goals into the things that most deserve to be called into question’”113 

Precis som Heidegger manar oss till att lyssna, gör också naturen det. Det är ett “samlande 

rop” (gathering call) om människans naturliga tillhörighet, som hon i den moderna tiden gått 

förlorad. I den endimensionella teknologiska världen är det svårt för människan att hitta sitt 

rätta jag, för den mänskliga aktiviteten vet inte länge några gränser. Det Heidegger kallar ”the 

unnoticeable law of the earth” hindrar djur och växter att träda över gränserna. Men eftersom 

den teknologiska eran har dolt denna lag för människan, som handlar om att låta saker bara 

vara, har hon tagit sig utanför den ursprungliga harmonin och trampat över de upprättade 

gränserna.114 Sam-vettet uttrycks i Jernbanan just som en lag, men en lag bortom ”länsman 

och Luther” – civilisationen. Sam-vettet kan vara just denna ”unnoticeable law of the earth” 

som inte kan uttryckas i klarhet och som tar vid där orden slutar. Den känns mer – som ett 

ordlöst hjärta. Didrik hör detta rop och skyggar för det för han tror att det ska ta ifrån honom 

det som gör honom till människa. Men Heidegger menar att genom att svara på detta rop så 

blir man människa i sin sanna form, trots att det kommer krävas mod att ifrågasätta 

människans nuvarande bild av den hon är. Det handlar alltså inte om att bli passiv eller att bli 

som ett djur, utan om att vistas i närhet och i en sann relation till naturen. Det handlar om att 

acceptera det faktum att vi lever med ett mysterium som inte kan fångas, efter en lag som är 

naturens och kallar oss att låta saker vara. Det handlar även om att ta det rätta besluten, som 

grundar sig på något annat än modernitetens och civilisationens lagar och ramar. Eller att 

uttrycka det i Heideggers ord: “Every decision (…) is grounded in something that cannot be 

mastered, something concealed, something disconcerting. Otherwise it would never be a 

decision.”115

 

 

 

 
                                                 
111 Lidman, Järnkronan s.91 
112 Stenstad, s.71-72 
113 McWhorter, s.3-4 
114 Zimmerman, s.69 
115 Heidegger, “The Origin of the Work of Art” s.31 
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Sammanfattande diskussion 
För att reda ut vad jag kommit fram till i analysen börjar jag här med en sammanfattning. 

Analysen av sam-vettet började med att studera romaneposet Jernbanan. I analysens första 

del (A) diskuterades sam-vettet med utgångspunkt i de citat som på något sätt talar om 

primitivitet: att leva med det vilda och/eller i samklang med naturen. Till stor del behandlades 

karaktären Nicke, hans livsstil och hur andra i romanerna uppfattar honom. Nicke tror inte på 

Gud eller på att man kan äga skog och mark. Han verkar också leva efter, som jag tolkar det, 

tanken att man inte kan tvinga naturen. Omgivningens inställning till Nicke är dubbeltydig, 

den verkar både präglas av avund och avsky, men alla verkar ändå förstå att han lever efter 

någon annan slags ordning. Denna ordning verkar vara naturens och präglas av en harmoni 

och en inneboende naturlig godhet. Jag diskuterade även möjligheten att Jernbanan uttrycker 

detta samspel i naturen som ett naturligt förbund som brutits av människan. Därav den 

förebråelse från naturen som Didrik tyckte sig känna. Den dubbla inställningen till sam-vettet 

behandlades även här. Dels uttrycks hos Didrik en rädsla inför det, och den rädslan 

representerades av historien om familjen i enstakagården som fått drag av djur. Dels uttrycks 

den som en lockelse hos Anna-Stava och representeras av historien om galningen Vingfoten. 

Jag drog slutsatsen att denna dubbelhet i inställningen beror på Anna-Stavas och Didriks 

skilda syn på civilisationens påverkan. Här påpekades även det att Nicke är den som bäst 

lyckas med att leva i samklang med naturen och samtidigt leva som människa och med ett 

sorts ansvar. 

     Analysen fortsatte med att med diskussionen av Jernbanan i ryggen vända sig till 

Rousseau för att med andra perspektiv få djupare förståelse för det primitiva i sam-vettet. 

Rousseau menade att civilisationen hade dolt det naturligt mänskliga, så som naturen format 

henne. Naturen präglades av en inneboende godhet som började gå förlorad när människan 

tog klivet in i ägandet och blev allt mer beroende av varandra. Den naturliga godheten som 

fanns hos människan i hennes begynnelse kallade Rousseau för ”amour de soi”. Det är en 

kärlek till jaget som tar sin utgångspunkt där, men utvidgas till omgivningen. Den civiliserade 

människan kan inte gå tillbaka till det naturliga tillståndet med hon kan lära av det. Hon kan 

åter komma i kontakt med ”amour de soi” genom samvetets röst, där samvetet är en kärlek till 

ordning. Samvetet kallar Rousseau ”the inner voice that judges me”. Det naturligt mänskliga 

verkar ha dolt sig för människan i civilisationen, men på många punkter verkar Nicke leva så 

som naturen formar honom, han tror inte att mark kan ägas och behöver inte andra att bekräfta 

hans avvikande livsstil. Nicke lever och tar lärdom av naturen, han verkar leva efter en kärlek 

till en annan ordning. Denna ordning tolkade jag, både i analysen av Jernbanan och senare i 
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diskussion med Rousseau, vara naturens ordning. Samvetet talar till den plikt människan har, 

men glömt bort. Därför kan man utifrån det här tolka Didriks känsla av en förebråelse från 

naturen som rösten av sitt eget samvete. Den baseras inte på förnuft utan ett annat sorts ”vett” 

som mer handlar en instinkt och känsla. Därför kan man också i detta sammanhang likställa 

samvetet och sam-vettet. Det som gör människan till just människa är just medvetenheten om 

sig själv och sitt ansvar som det medföljer. Trots det tillhör hon naturen. Samvetet – eller 

sam-vettet, kan man säga, fungerar som en länk mellan natur och kultur. 

     I analysens andra del (B) diskuterades sam-vettet utifrån de citat som illustrerade en känsla 

av en totalitet, människan som del av något större och om närheten till sin omgivning. Här 

diskuterades ett allt som något man är del av och som man kan känna vid tillstånd av starka 

känslor (som är naturliga). Här diskuterades även uttrycket ”att vara införstådd med allt” som 

en sorts kunskap som bygger mer på känslor än på tankar. Det handlar om att den sortens 

kunskap också kan fördunkla den vanliga västerländska kunskapen. I sin tur diskuterades 

känslan av närvaro som kopplad till bejakandet av känslor och vid seendet av de man håller 

kär. Att bejaka de goda känslorna, diskuterade jag, tar oss närmare andra varelser och får oss 

att känna samhörighet. Slutligen resonerades det kring ursprung och tillhörighet som något 

som byggs upp och förmedlas genom kropp, sinne och själ. Genom detta bygger människan 

upp omgivningen omkring sig lika mycket som omgivningen bygger upp människan. Det blir 

en kännedom som är svår att sätta i ord. Slutligen i analysen av totaliteten i Jernbanans sam-

vett tolkades också sam-vettet som en naturens lag, en lag som accepterar naturens gång, 

döden och livet. Sam-vettet är här något som känns igen genom samvetet, men går djupare än 

så: istället för att vara ”en hammare på ytan” är det mer som ett ”ordlöst hjärta”.  

     Analysen diskuterades sedan mot Heidegger. Det han kallar ”mysteriet” som dolts av 

civilisationens behov av att fastställa och mäta ställdes mot Anna-Stavas känsla av att vara 

”införstådd med allt”. Jag menade att det skulle, mot bakgrund av Heidegger, kunna tolkas 

som att vara medveten om ”mysteriet” och om att allt inte kan fastställas. Att ibland måste 

man bara vara och låta saker vara. Heidegger talar också om att ”vistas poetiskt” på jorden, 

och att det är det ursprungliga sättet på vilket människan levde förr. Det handlar om att vara i 

närvaro till sin omgivning. Genom det samlar man ihop den så kallade fyrfaldigheten till en 

”värld”. Denna ”värld” tolkade jag vara en känsla av helhet, ett allt. Detta resonemang fördes 

över till Rönnogs erfarenhet att vara ”ett med det hela” under sin graviditet som tolkades som 

en bild av något större: I människans ursprungliga naturlighet kunde hon ”vistas”, samla ihop 

och leva i en helhet, sedan kom hon ifrån det och upplever nu världen ”styckevis och delt”. 

Diskussionen kring det som Heidegger kallar ”earth as homeland” handlar om att vara i närhet 



39 
 

till sin omgivning och naturen som om det vore ens hemland. Det är i närhet till omgivningen 

som vår relation med den är som mest fulländad och sann, menar Heidegger. Genom att 

öppna sina sinnen, sträva, forma och arbeta utvecklas den relationen. Det känns igen i 

diskussionen om Jernbanans resonemang om de gamla gårdarnas ”djupa berättigande” och 

Anna-Stavas kännedom om platsens närvaro. Människan vistas, lägger sin närvaro och själ 

där och i utbyte får hon platsens närvaro och ett sammanhang full av betydelse. Men det 

handlar, menade jag, om ett utbyte i form av tankfull respekt, en respekt till sin omgivning. 

     Naturen talar till oss på ett annat språk än det som är den gängse uppfattningen. Heidegger 

kallar det bl.a. ”the soundless voice of saying”. Det är sägande, ”Sagen” som talar om en 

ursprunglig tillhörighet som vi kommit ifrån. Jag likställde det med romaneposets ”orda” som 

förstärker samvaron. Det talar alltså om det ursprungliga varat och tar vid där orden slutar. 

Detta kall kan vara skrämmande menar Heidegger för det utmanar oss att vara på ett annat sätt 

än det som är modernitetens och civilisationens lagar och ramar. Det handlar om att acceptera 

det faktum att vi lever med ett mysterium som inte kan fångas, efter en lag som är naturens. 

Det är därför Didrik dels känner fruktan inför sina funderingar över sam-vettet. 

     Genom att använda sig av frågeställningen om vad de idéhistoriska spåren i Jernbanans 

”sam-vett” är, och genom att då ställa analysen av romansviten mot de två idéhistoriska 

gestalterna, Rousseau och Heidegger, så medförde det större klarhet i sam-vettet som sådant. 

Så vad kan man efter analysen egentligen säga om sam-vettet? Man kan säga att det är en idé 

om en helhet som människa, djur och natur är del av. Det handlar om en ordning eller en lag 

som tar sin utgångspunkt från naturen, och som ligger bortom civilisationen. Men den 

moderna civiliserade tiden har dolt detta för människan. Hur ska människan åter komma i 

nära kontakt med sam-vettet? Sam-vettet är en känsla som liknar samvetet men går djupare en 

så. Istället för att den koncentrerar sig på känslan av skuld, handlar det mer om en känsla av 

kärlek och respekt till sin omgivning, att låta varelser och ting vara som det är tänkt att dem 

ska vara – av naturen. Men också om att acceptera naturens gång, även det svåra i livet. Sam-

vettet är en röst som talar om en samhörighet och en kännedom, men den är utan ord och den 

talar inte till förnuftet. Därför kan det uppfattas som skrämmande, så som det gör för Didrik i 

Jernbanan, för att det talar till en sida av människan som hon så länge lagt åt sidan att hon 

inte längre litar på den. Sam-vettet är i mångt och mycket ett vara som tar vid där orden slutar. 

Det är något som ligger bortom orden och egentligen bara kan erfaras. 

     Så vad sam-vettet försöker säga om människans förhållande till djuren och naturen är att 

hon hänger ofrånkomligt samman med dem. Att förneka och fjärma sig från det leder bara till 

människans alienation. Det människan istället ska göra är att lyssna till naturens kännedom, 
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detta vett, vilket innebär att bejaka den känsla som liknar samvetet men som är på en djupare 

nivå och grundar sig i kärleken och respekten för sin omgivning. 

     Vad är då denna kännedom, detta vett? Om det inte är en kunskap, logos, kan det istället 

vara visdom, sofia. Om vi kommer ihåg det som i början redogjordes om ekosofin, menade 

Arne Naess att sofia är en kunskap präglad av klokhet eller visdom. Enligt min mening kan 

man säga att visdom är något som mer byggs på känsla än tanke, eller åtminstone något mitt 

emellan. Kan då tesen om att kunna läsa sam-vettet som en ekosofi stämma? Precis som Arne 

Naess menar i sin ekosofi, att vi idag kan dra större lärdom jägarkulturens visdom, verkar 

även Jernbanan antyda samma sak med hänvisning till karaktären Nicke och hans livsstil. 

Visserligen är Jernbanans sam-vett inte ett utarbetat filosofiskt system som försöker lösa de 

ekologiska problemen. Men grundtankarna är, som vi ser, i båda fallen ganska lika. Idén om 

att allt hänger ihop finns i båda fallen. Så också att de båda hänvisar till visdomen. Men skulle 

kunna säga att eko- kan likställas med ”sam” och -sofi med ”vett”.  
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