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1.1 Inledning 

Med en president i ett land som vill bygga en mur för att hålla utomstående 

borta, dödsskjutningar mot oliktänkande på olika håll i världen, samt ett öppet 

nazistiskt parti i Sverige, och som beviljas demonstrationsrättigheter, är det 

tydligt att frågor om rasism, fördomsfullhet mot andra samt exkludering, är 

långt från besvarade och lösta.  

   Till stor del handlar det om en stark gränsdragning mellan ett vi och ett de, 

som är närvarande i vårt samhälle, och det är en syn som går att se i Siri 

Pettersens fantasy-serie Korpringarna.1 I den väcks frågor om utanförskap, 

exkludering, främlingsfientlighet och identitet, och jag vill undersöka om 

serien kan sägas vara en kommentar till det samhälle vi lever i idag. 

   På grund av mitt ämne, kommer det att vara relevant att använda mig av den 

postkoloniala teorin, där jag bland annat kommer att inkludera Edward W. 

Said. Han utkom med sin bok Orientalism 1978,2 och i den fokuserar han 

mycket på den tankevärld som fanns bakom kolonialismen, det som gjorde den 

möjlig och legitimerade den. Hans fokus ligger på ”orienten”, och om att den 

bild som finns av den, är västvärldens syn, och som har blivit till en sanning 

som fortsätter att spridas. Det har gått över fyrtio år sedan Orientalism kom ut 

för första gången, men ämnet är lika aktuellt idag som det var då. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Siri Pettersen, Odinsbarn, Falun 2015, Röta, Falun 2015, Kraften, Falun 2016. 

2 Edward W. Said, Orientalism, Stockholm 1993. 
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1.2 Syfte 

Mitt syfte med min uppsats är att undersöka vad serien Korpringarna har att 

säga om vår tid, kanske också vad det är i vårt samhälle, exempelvis vilka 

ideologier samt tankemönster, som kan ha producerat serien. Mitt fokus 

kommer att ligga på utanförskap, identitet och främlingsfientlighet, och på 

grund av det kommer jag att behöva ta hjälp av den postkoloniala teorin.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur skapas identitet i serien? Hur framställs identitet? Går det att koppla till 

den främlingsfientlighet som finns i serien? Hör de samman? Finns det ett 

budskap i serien, och hör det ihop med de implicita ideologier som går att 

finna, kopplad till de tidigare frågorna? 

1.3 Disposition 

Efter en teoridel där jag lite kortfattat går genom den forskning som är aktuell 

för uppsatsens syfte, går jag genom handlingen i Korpringarna, för att på det 

viset inte behöva ägna plats i analysen åt det.  

   Därefter kommer den största och viktigaste delen, vilket är analysdelen. Sist 

kommer en reflektionsdel, och där jag mer utförligt kommer att komma in på 

budskap samt implicita ideologier, alltså det jag har byggt upp för under 

analysen.   

1.4 Postkolonial teori 

Den postkoloniala teorin är en teori som till stor del handlar om ett 

postkolonialt tillstånd i världen, alltså efter kolonisationen av delar av världen 

som har skett i mänsklighetens historia. Paul Tenngart tar i Litteraturteori upp 

det som är själva grunden för den postkoloniala teorin, vilket är en syn på 

västvärlden som norm, och den imperialistiska synen som var grunden till den 

kolonisation som har skett, samt att de normer som existerar, och vidare de 

som på olika sätt avviker från den normen, är det som ”postkolonialistisk teori 
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beskriver och diskuterar”.3  

   En av de ledande forskarna inom den postkoloniala teorin är som jag tog upp 

ovan Edward W. Said. Något som Said tar upp i inledningen i Orientalism är 

hur saker, och även människor, existerar gentemot varandra, som en motbild, 

samt att begränsandet av ”orienten” har fungerat som ett identitetsskapande för 

västvärlden. Det bidrar till en syn som européerna har om sig själva som bättre, 

samt bilden av att själv befinna sig i centrum. Utöver det tar han också upp om 

hur kunskap kan och har använts som ett maktmedel samt som medel för 

förtryck.4  

   Det som också har varit viktigt när det gäller kolonisationen och det 

imperialistiska tänkandet är en syn på sig själv som överlägsen. Här tar Said 

upp ockupationen av Egypten under det tidiga 1900-talet som ett exempel, att 

engelsmännens syn på sig själva som i det närmaste förmyndare åt Egyptens 

befolkning legitimerade kolonisationen av Egypten. Det hör också ihop med 

synen om ett ”de” som är dummare.5  

   En av de viktigaste punkterna som Said tar upp, är tanken om ett vi och ett 

de, och om huruvida det i sig bidrar till en fientlighet, samt att det på grund av 

det tankesättet aldrig kan ske ett äkta möte människor mellan.6 

   Det framförs tankar om hur ”orienten” är farlig, något som ju legitimerar en 

misstänksamhet och motstånd mot dem.7  

   Intressant är också Saids åsikt om hur det är väst som har ”gjort” ”orienten”. 

Den existerar endast i den form den gör, för att människor i väst har tillskrivit 

dem just det. Det blir i sig en typ av bekräftande av vad man redan tror,8 och 

 

3 Paul Tenngart, Litteraturteori, Falkenberg 2014, s. 132., 131. 

4 Said 1993, s. 3, 5, 9, 14, 29. 

5 Ibid, s. 37, 40 

6 Ibid, s. 47, 48. 

7 Ibid, s. 59. 

8 Ibid, s. 94. 
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där föreställningar blir till en sanning med tiden, som reproduceras och 

cementeras.   

   En annan intressant text i sammanhanget är Aleksander Motturis bok 

Etnotism, en essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening.9 Den är 

intressant då han bland annat skriver att även om man idag inte längre stolt kan 

kalla sig rasist när man vill visa på sitt eget folks överlägsenhet, vilket var 

fallet förut, har det ändå inte helt försvunnit.10  

   Synen på andra, främst då invandrare, handlar idag om en syn på ett vi och ett 

de, men med ett större fokus på kultur, framför ras. Han pekar också på ett 

skillnadstänkande som är högst närvarande idag, samt att betydelsen av vart 

man är född inte är helt död ändå, samt en syn på att det finns någon typ av 

folksjäl i nationen, vilket ändå pekar på att det inte endast är kultur som spelar 

någon roll.11 

   Utöver dessa två har jag haft en del nytta av antologin Postkolonial feminism 

1 av Paulina de los Reyes (red.),12 men som jag kommer att inkludera mer i 

analysen. Kortfattat består den i alla fall av ett feministiskt fokus, och om hur 

kolonisationen och det imperialistiska tänkandet har inneburit större 

konsekvenser för kvinnor, jämfört med männen.  

1.5 Sammanfattning av handlingen i Korpringarna 

Fantasy-serien Korpringarna är skriven av den norska författaren Siri Pettersen 

och är uppdelad i tre romaner, Odinsbarn som utkom 2015, Röta som även den 

utkom 2015 och Kraften som utkom 2016. De tre årtalen är då de kom ut på 

svenska.  

   Serien kretsar kring en 15-årig flicka vid namn Hirka, och det är till största 

delen henne man får följa, då seriens handling till stor del kretsar kring henne.  

 

9 Aleksander Motturi, Etnotism, En essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening, Göteborg 2007. 

10 Ibid s. 15. 

11 Ibid, s. 19-20, 23, 28, 32. 

12 Paulina de los Reyes (red.), Postkolonial feminism 1, Finland 2011. 
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   I Odinsbarn lever Hirka i Ymslanden, en fiktiv värld där befolkningen kallas 

för ättlingar. I Ymslanden finns något som benämns som Kraften, och som alla 

ättlingar innehar. Den har en betydande roll för dem. Det skall tidigt i romanen 

visa sig att Hirka inte är en av dem, hon har exempelvis inte den kraft som 

ättlingarna har, hon kommer utifrån Ymslanden och det finns en rädsla för att 

hon skall sprida röta till ättlingarna. Hirka får utstå både misstänksamhet och 

hat på grund av det, vilket leder till att hon måste bege sig från Ymslanden, och 

rädda ättlingarna från den undergång de tror att hon har gett upphov till. 

Parallellt med Hirkas avresa rustar Ymslanden upp för krig. Hirka var 

nämligen inte den enda i Ymslanden som hade kommit från en annan värld. 

Även varelser som ättlingarna benämner som blinda eller likfödda, men vars 

egentliga namn är Umpiri, har efter tusentals år setts igen, och med dem väcks 

också en rädsla om en nära förestående undergång.  

   I Röta har Hirka kommit till människornas värld. Precis som i Ymslanden 

finner hon sig själv vara utanför även hos människorna, men det är också i den 

här delen som Hirka får veta sin härkomst, samt att man får en mer nyanserad 

bild av Umpiri. Det Hirka upptäcker är att hon härstammar från människor och 

Umpiri, med en mänsklig mor och där fadern är Umpiri. I den andra delen av 

serien börjar man också alltmer förstå vilken betydande roll Kraften har, samt 

att det endast är i Ymslanden denna kraft existerar. Det har dock inte alltid 

varit så. 

   I Kraften, den tredje och avslutande delen av serien, har Hirka anlänt till en 

tredje värld. Denna gång är det Umpiris värld Dreysil som Hirka befinner sig i, 

där hon tillsammans med sin fars familj skall bege sig till Ymslanden för att 

återfå den Kraft som de förlorade för tusentals år sedan. Hirka befarar att det 

skall bli ett blodbad när de två folkslagen möts, och hon vill finna ett icke 

våldsamt sätt för dem att mötas på. Att hon sedan, åtminstone delvis, lyckas 

med det, visar lite på det budskap men vidare också de implicita ideologier som 

jag vill framföra att serien innehåller. 
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2 Analys  

2.1 Kraften 

Det är svårt att förklara vad Kraften har för betydelse i Korpringarna, för 

karaktärerna och deras interaktion med varandra, på några få rader. Kraften 

betyder i korthet allt. Den har en stor betydelse på alla händelseplan, den finns 

med redan från början och den är något som alla karaktärer, alla folkslag i alla 

världar påverkas av, om än på väldigt olika sätt. Det är också en stor skillnad 

hur de förhåller sig till Kraften. Att jag väljer att börja min analys med att titta 

lite närmare på Kraften är just för att den är så betydelsefull, särskilt för ett 

skapande av en identitet i serien. Den visar också hur identitet framställs. 

Vidare är Kraften också ett medel för diskriminering.  

   Något som är tydligt redan inledningsvis är hur Kraften är något som kan 

innebära skillnaden mellan att vara inkluderad i en grupp, och att vara 

exkluderad från den. Det visar exemplet med Hirka på, som är utstött i 

Ymslanden, vilket delvis beror på Kraften. Hirka innehar nämligen inte denna 

kraft, och det är något som befäster skillnaden mellan henne och ättlingarna. 

Att hon är jordblind är det som tvingar henne att ta till flykten från den by som 

hon har vuxit upp i. Det är också vetskapen om att hon inte kan nå Kraften, 

som blir en slags katalysator för Hirkas väg till att lära känna sig själv, och 

finna sin identitet.  

   Kraften går att tolka på två olika sätt. Å ena sidan är den platsbunden, till 

Ymslanden där Hirka befinner sig inledningsvis, men å andra sidan stämmer 

inte det helt. Hirka har befunnit sig i Ymslanden sedan hon var spädbarn, och 

hade den varit endast platsbunden borde hon kunna använda den likt 

ättlingarna. Det talar för att Kraften snarare är en egenskap som är medfödd, 

något som på ett vis skulle kunna legitimera en gränsdragning mellan folk, de 

som har den och de som inte har den, och inte heller kan få. Jag tog i avsnittet 

om postkolonial teori upp hur ockupationen av Egypten försvarades med att de 

sågs som dummare, och att ett styrande England därmed blev berättigat. 

Angående Kraften har inte den riktigt samma förutsättningar, dock används 
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även den som ett sätt att ta makt och skilja folk från varandra, vilket i serien 

legitimeras genom att de som innehar Kraften, också har rätt att styra över de 

som inte har den.  

    Det finns också det som talar för Kraften som något mer konstruerat, då det 

inte bara är Hirka som blir exkluderad på grund av Kraften i Ymslanden, utan 

det sker också bland ättlingarna, även om Hirka är det mest iögonfallande 

exemplet. Det är nämligen så att det är de mest privilegierade familjerna som 

får njuta mest av Kraften, och även de som innehar maktpositioner i samhället. 

Det visar hur Kraften också kan vara en maktfaktor, och ett medel för att 

förtrycka även sina egna. Det öppnar upp för en tolkning om hur Kraften kan 

ses som något konstruerat. Det tydligaste är dock gränsdragningen mellan 

ättlingarna och de som är utomstående, och som Hirka är en del av. Hon fasar 

nämligen för den rit som alla ättlingarna genomgår vid femton års ålder, och 

som de ser fram emot, till skillnad från Hirka.13  

   Just riten är oerhört viktig, och talar främst om vilken stor betydelse den samt 

Kraften har, inte bara för de ungdomar som skall genomgå den, utan för 

samhället i stort. Just att de i tonåren skall genomgå riten visar hur det innebär 

att gå från barn till vuxen. Det visar också hur Kraften är en del av deras 

identitet, och även något som de tar för givet, då det är en del av att växa upp 

och bli vuxen i Ymslanden. Hirka, som då inte innehar denna kraft, innehar då 

inte heller en del som används som ett sätt att finna sin identitet på, samt 

utvecklingen från barn till vuxen. Det signalerar delvis om hur den medfödda, 

essentiella delen, är av stor vikt, något som kan fungera som en legitimering av 

diskriminerande, som Hirka också får utstå.  

   Hos Umpiri ser det annorlunda ut. I deras värld Dreysil existerar nämligen 

inte Kraften sedan tusen år tillbaka, och de lever med endast minnet av den, 

och om hoppet att ta sig till det ställe där Kraften finns, vilket är i Ymslanden. 

Exakt hur viktig Kraften är för Umpiri förstår man i tredje delen av serien, när 

Hirka anländer till deras värld och en grupp Umpiri möter henne vid 

 

13 Pettersen, Odinsbarn 2015, s. 18. 
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stenringarna som hon har kommit genom. Då får en Umpiri känna Kraften i 

sig, kort innan han dör. 

Döden var en visshet som såg ut att förundra honom. Han lyfte handen. Skrapade med 

klorna mot ett droppformat märke i pannan. Läpparna drogs ut till ett leende.14  

Vad den döende Umpiris leende skulle kunna betyda, i och med att han sprang 

mot det håll där Hirka kom från, där Kraften finns, och att dessutom en annan 

Umpiri talar om för Hirka att det var på grund av Kraften som han valde att 

göra som han gjorde,15 är att längtan efter Kraften, var större än vetskapen om 

att han skulle dö. Det är rätt talande för hur viktig Kraften är för Umpiri. 

   Ännu ett exempel på det är när Umpiri med Hirka i spetsen beger sig till 

Ymslanden, där Kraften finns, och Umpiris glädje över att känna den är oerhört 

stark. De springer runt, firandes och skrikande av glädje över att känna Kraften 

igen.16 Glädjen de känner är ohejdbar, uppenbar, och det är lätt att förstå att 

Kraften är viktig för dem. Det finns ännu ett exempel på exakt hur viktig 

Kraften är för Umpiri. Även det gäller en karaktär som inte har känt den på 

många år, och hans reaktion är väldigt stark: 

Graal omfamnade Kraften igen. Den klädde av honom. Gjorde honom naken. Tog isär 

honom och lät honom se sig själv. Det var det underbaraste och mest skrämmande han 

hade sett på tusen år.  

   Han stödde armbågarna mot knäna och grät.17  

Detta ger en mer fördjupad bild till Kraften och dess betydelse för Umpiri, då 

det är tydligt att det inte endast är glädje som den innebär. Just citatet ovan 

visar väldigt tydligt hur tätt sammankopplad Kraften är med Graal som person, 

och det tycks inte vara enbart något positivt, utan även något skrämmande. Det 

kan förvisso bero på att han har varit utan den så länge, att känslan av den så att 

 

14 Pettersen 2016, s. 20. 

15 Ibid, s. 24. 

16 Ibid, s. 397. 

17 Ibid, s. 503. 
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säga överrumplar honom, men det kan också tyda på att Kraften i sig inte är 

enbart positiv. Eller så är det endast det faktum att Kraften låter Graal se sig 

själv för den han verkligen är, för första gången på så många år, vilket då är det 

som är det skrämmande elementet. Detta exempel signalerar lite om Kraften 

som en essentiell del, och där närvaron av den efter en lång frånvaro låter 

honom se sitt rätta jag. Det talar också starkt för hur Kraften är ett sätt att nå sin 

identitet på, och en stark del av identiteten. 

   Det sker dock ett exkluderande kopplat till Kraften, likt det gjorde hos 

ättlingarna i Ymslanden, även hos Umpiri. Precis som fallet var i Ymslanden, 

gäller även i Dreysil att de från de högst stående familjerna innehar en särskild 

relation till Kraften, något som har lett till klasskillnader bland Umpiri. Det 

visar, liksom det gjorde hos ättlingarna, hur Kraften kan användas som 

maktmedel, som ett sätt att behålla ett avstånd mellan de som redan har allt, 

från dem som har mycket mindre. Det talar lite mot att Kraften skulle vara en 

essentiell del, utan att det snarare är något konstruerat.  

   Det finns ett exempel på just det också, i slutet av serien, fast riktat mot andra 

folkslag än sitt eget. Då har ättlingarna och Umpiri mötts, och det är en slags 

skör fred mellan dem. De talar om de andra världarna, däribland människornas, 

som likt Umpiri inte har fått åtnjuta kraften på tusentals år. Det är då tydligt att 

det finns en skillnad kring hur vissa ser fördelandet av Kraften mellan folk.  

Sigra lade armarna i kors över bröstet. ”Du får kalla dem vad du vill, men nu kan de 

tydligen komma och gå som de vill. Och vem vet vad mer som finns där ute? Det kan 

vara vad som helst, och vi har inte börjat bygga någon mur än, vad jag kan se. Och 

Kraften har vi spridit ut till dem utan en tanke på vad den kan användas till. Vi har delat 

den okritiskt, till varelser vi inte känner.”18  

Sigra är en ättling, och det är uppenbart att hon anser att det bör ske någon 

slags avvägning mellan vilka som skall få åtnjuta Kraften. De hon menar, som 

nu kan komma och gå som de vill, är Umpiri, men uppenbart är att det inte är 

endast dem hon känner oro för, och vill hålla Kraften från. Det signalerar också 

 

18 Ibid, s. 518. 
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om en syn på andra som tämligen negativ, vilket jag kommer att komma in på i 

nästa avsnitt.  

   Sarah Ahmed tar i sin artikel ”In the name of love” upp hur rasismen har 

lyckats med att byta ut etiketten hat mot kärlek. Att istället för att kalla det för 

hat mot andra, är det istället en fråga om kärlek, till sitt eget folk, till nationen 

etcetera.19 Lite av det går att se i citatet ovan, där hat mot andra göms bakom 

en omsorg till sitt eget folk.  

  En slutsats som går att dra om Kraften i serien är att den är starkt 

sammankopplad till identitet och sammanhang. Är man, som Hirka, utan 

Kraften, blir man exkluderad från gruppen, vilket Hirka också blir. En annan 

slutsats visar också att Kraften är en typ av maktmedel, och där de som innehar 

Kraften, är högre rankade än dem som är utan den. Det visar exemplet med 

Hirka, men kanske än mer det sista citatet, om huruvida de bör förhindra folk 

från att nå Kraften. Det är en typ av exkluderande, som om den genomförs, 

kommer att cementera och bekräfta klyftan folk emellan. 

   Det går att finna en likhet här till den postkoloniala teorin, men lite olika 

beroende på om Kraften bör tolkas som något essentiellt eller något 

konstruerat. Uppenbart är att Kraften är något medfött hos dem, men samtidigt 

används den också som ett maktmedel, där de vill hålla folk utanför, för att på 

det viset bekräfta sin egen makt. Man kan också se Kraften som en kunskap, 

och där då de som innehar den kunskapen, även är de som innehar makten över 

dem som inte har samma kunskap. Said tar upp just det, om hur ”sambandet 

mellan kunskap och makt”20 har skapat ”orientalen”, och jag menar att det 

också kan vara ett sätt att upprätthålla den ojämlika maktfördelningen i 

Korpringarna, genom att aktivt försöka hålla folk från denna makt, eller kraft.  

   Det finns också en viss främlingsfientlighet kopplad till Kraften, på det viset 

att ättlingarna utesluter Hirka, som är utan Kraften, vilket gör att det går att dra 

en viss slutsats om att det är frånvaron av den hos henne som delvis är 

 

19 Sarah Ahmed, ”In the name of love”, 2003. http://www.borderlands.net.au/vol2no3_2003/ahmed_love.htm. 

20 Said 1993, s. 29. 
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anledningen. Samtidigt tycks de också vilja behålla den gränsdragning som 

finns, då de uttryckligen vill utesluta folk från att kunna nå och använda 

Kraften. Det ger dem mer makt, och upprätthåller en viss maktbalans mellan de 

som har, och de som inte har.  

   Att Kraften också handlar om identitet är tydligt, då den framställs som viktig 

för identiteten för karaktärerna. En intressant fråga att ställa, är dock på vilket 

sätt identiteten i serien framställs som med hjälp av Kraften, och där mina 

exempel visar att det fästs en vikt vid både en essentiell del, men också en 

konstruerad del. Vad det kan sägas ge för implicita ideologier kommer jag att 

återkomma till senare.  

 
2.2 Synen på andra 

För att finna ett svar på hur främlingsfientligheten samt hur ett utanförskap ser 

ut i Korpringarna, är det av stor vikt att titta på hur synen på andra ser ut i 

serien. En analys av det kommer också att vara fruktsam för en annan 

frågeställning som skall besvaras, vilket är hur skapandet av identitet sker i 

serien. De har nämligen med varandra att göra. 

   Hirka är i egenskap av att vara huvudkaraktär intressant att titta lite närmare 

på, och särskilt då hon genomgående är utsatt för främlingsfientlighet och 

utanförskap i serien, vilket befästs redan i början, när hon lever i Ymslanden. 

En del av hennes utanförskap handlar om utseende, vilket jag kommer att 

återkomma till sedan, men nu vill jag fokusera på de delar som bidrar till 

Hirkas utanförskap, och som inte är kopplade till utseende.  

   I Ymslanden finns nämligen en stark rädsla för det främmande, en rädsla för 

så kallade odinsbarn, som sägs ha förmågan att sprida röta och död till 

Ymslanden. Odinsbarnen sägs komma från en annan värld, något som för 

ättlingarna legitimerar en slags misstro mot det okända. Just att det finns en 

rädsla bidrar till den legitimiteten desto mer.  

   En fråga man kan ställa sig, är huruvida den rädslan är befogad, eller om det 

snarare är en slags ursäkt till exkludering. Som jag visade i tidigare avsnitt, där 



13 
 

det tycks finnas en strävan att hålla folk undan från Kraften, och genom det 

befästa skillnader och bibehålla en högre makt, skulle det kunna fungera på 

samma sätt även gällande detta. Det ger också en viss hänvisning till hur 

identitet och främlingsfientlighet i serien kan höra ihop. Motturi skriver om en 

ny typ av rasism, och där ras har blivit utbytt mot kultur, men där den tillskrivs 

samma egenskaper raser har haft, alltså som något ”statiskt och 

oföränderligt”,21 för att genom det legitimera att hålla folk från olika kulturer 

från varandra. Det är något som länkar samman identitet och 

främlingsfientlighet, och som är närvarande i exemplet med Hirka.  

   Hirka drabbas av denna rädsla, denna misstro, och det har sin början då hon i 

början av serien får veta att den man hon har vuxit upp med och kallat för far, 

Thorrald, egentligen inte är det. Hirka är nämligen ett hittebarn, och Thorrald 

är således inte hennes biologiska far.22 Den vetskapen väcker också rädslan 

inom Hirka själv, av att vara ett odinsbarn bärandes på rötan.23 Hirka får här 

bekräftat att det hon tidigare bara haft en känsla av, känslan av att vara utanför 

och inte riktigt accepterad, nu är ett obestridligt faktum, vilket också leder till 

att hon blir utstött och jagad.  

   Något ytterligare som bör tilläggas, är hur Hirka, utöver hjälpen hon får av 

sin far, även mottar hjälp från ett håll som egentligen inte borde vara möjligt. 

Det är Rime, rådsson och således med en högt uppsatt position i samhället, 

men också barndomsvän till Hirka, som trots att han får veta att Hirka saknar 

Kraften, ändå är villig att hjälpa henne. Han upptäcker att Hirka inte innehar 

Kraften, något som inger rädsla hos honom,24 men det spelar ingen roll för 

Rime, han försöker ändå att hjälpa henne att ta sig genom Riten, och också 

 

21 Motturi 2007, s. 20. 

22 Pettersen, Odinsbarn 2015, s. 42-43. 

23 Ibid, s. 48. 

24 Ibid, s. 151. 
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dölja för rådet att Hirka saknar Kraften.25 Just det tyder på att Rime, liksom 

Thorrald, inte alls tror på den röta som ättlingarna har lärt sig att känna skräck 

inför, något som tydliggör känslan att det snarare är ett slags motstånd till det 

främmande och något nytt och okänt som är det grundläggande. Det gör att det 

går att tolka rötan som mindre bokstavlig, och snarare som ett sätt att 

legitimera en främlingsfientlighet. Att både Thorrald och Rime trots det väljer 

att umgås med Hirka och hjälpa henne, gör att det bildas en protest mot den 

främlingsfientligheten. Vidare kan det säga något om det budskap som finns i 

serien, om hur främlingsfientlighet är fel.   

   När det också blir tydligt för ättlingarna att Hirka inte är som dem, blir hon 

också tillfångatagen av de styrande i Ymslanden, och sättet de behandlar henne 

på talar delvis mot att de känner en genuin rädsla för henne. Istället förefaller 

det vara desto mer tydligt att de, på grund av att hon är någon som kommer 

utifrån, anser att de kan behandla henne dåligt. Hon blir fastbunden, slagen och 

sparkad. Hon blir satt i en fängelsehåla och hon blir förhörd. 

”Hur kom du hit?” 

   Hirka vände ansiktet mot den hårda kvinnorösten. ”Jag blev hämtad av vakterna 

precis. Kan jag få något att dricka?” 

   ”Jag menar hit till Ymslanden! Hur kom du hit, odinsbarn?” 

   ”Åh… jag vet inte, jag tror jag är född här.” 

   ”Lögnare!” En mansröst full av avsmak. Ett nytt stick i ryggen. Hirka flämtade till. 

   ”Det är ingen lögn! Jag har alltid varit här!”26  

Det kan mycket väl vara så att ättlingarna agerar på grund av rädsla, men 

tydligt är ändå att det riktas ett starkt ogillande mot Hirka, och det för att hon 

kommer utifrån deras värld. Förutom det Hirka utsätts för, och den 

främlingsfientlighet det vittnar om, skulle det också kunna vara en del av ett 

identitetsskapande hos ättlingarna, med en skarp skiljedragning mellan ett vi 

och ett de. Det faktum att Hirka inte bär på någon röta, att ättlingarnas rädsla 

 

25 Ibid, s. 165. 

26 Ibid, s. 379. 
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och hat är obefogad, bidrar till en effekt av att ättlingarnas agerande framstår 

som inhumant.  

   Det är inte bara Hirka som betraktas med misstänksamhet av ättlingarna, och 

vidare en stark främlingsfientlighet. Det gäller också Umpiri, ett folkslag som 

även de kommer från en annan värld.  

   Umpiri ses genomgående på ett negativt sätt av ättlingarna, och det är också 

på det viset de presenteras för oss läsare i första delen av serien. Till stor del 

handlar det om ättlingarnas rädsla för Umpiri, och som är starkt närvarande. 

Ättlingarna, och Hirka med dem, har lärt sig sedan barnsben att vara rädda för 

Umpiri.  

  Något som är viktigt att ta upp i anslutning till det, är huruvida den 

föreställningen de har om Umpiri är befogad, eller om det snarare är ett resultat 

av deras rädsla. Här kan det vara intressant att inkludera Said igen, då han 

framför sin teori om hur föreställningar produceras, vilket i korthet handlar 

mindre om hur de (människor i ”orienten”) är, och mer om hur vi, genom 

historiens gång, har producerat och reproducerat föreställningen om dem, något 

som delvis går att se i ättlingarnas syn på Umpiri.27 

   I Ymslanden går de inte ens under benämningen Umpiri, utan de kallas för 

blinda eller likfödda, något som delvis beror på deras mjölkvita ögon, men som 

framförallt signalerar om den rädsla de känner för dem. Umpiri har ett närmast 

mytiskt skimmer över sig, där många av befolkningen i Ymslanden inte ens 

tror att de existerar, utan endast är en myt och en skräckhistoria.  

Hirka kände håren resa sig på armarna, Man sa att de blinda hade kommit genom 

stenarna. Att de kunde göra det igen. Det var därför man hade Riten, för att skydda folk. 

Men det var bara sådant man sa. Ingen hade någonsin sett de blinda. Inte på hundratals 

år. De fanns inte längre. Om de nu någonsin hade gjort det.28  

 

27 Said 1993, passim.  

28 Pettersen, Odinsbarn 2015, s. 44. 
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Det visar sig dock att Umpiri inte är en skröna, utan de är högst levande.29  

Rädslan ättlingarna känner går inte att bortse från, den är starkt närvarande, 

men det finns också något under den rädslan. Det framkommer tydligt i slutet 

av serien, när ättlingarna möter Umpiri på riktigt för första gången. Hirka skall 

då sammanföra de två folkslagen, och synen som ättlingarna uppvisar gentemot 

Umpiri är talande. De är rädda för dem, men de innehar också en 

avhumaniserande syn på dem som talar om något annat än endast en rädsla för 

dem: 

Tein svarade med munnen full. ”Ska vi mata dem nu också? Är det så det är? Ska de slå 

sig ner uppe på isen, är det planen? Likfödda gäster?”30 

Att rädslan för dem är närvarande märks då han kallar dem för likfödda, då en 

stor del av rädslan är sprungen ur det, men just att han säger ”mata dem”, 

istället för exempelvis ”förse dem med mat”, vittnar om ett eventuellt 

förminskande om vilka de är. Uppenbart är att Umpiri inte ses som tänkande 

varelser i samma utsträckning som ättlingarna ser sig själva. Jag kommer att 

återkomma till det än mer när jag går in på utseendet, då det spelar en stor roll 

för den bild som ättlingarna har av Umpiri. Precis som fallet var med Hirka, 

skulle detta kunna vara en del av identitetsskapandet hos ättlingarna, och där de 

bildar sin identitet i kontrast till Umpiri. Det är något som Said tar upp redan 

inledningsvis, att ”orienten” har hjälpt till att definiera vad som är Europa, 

genom att vara en slags motbild till det,31 och lite av det går också att finna i 

relationen mellan ättlingarna och Umpiri.  

   Det är också intressant att titta lite på hur Umpiri ser andra. Det finns 

nämligen exempel på hur Umpiri tycks anse sig stå högre än dem som i deras 

ögon är svagare. Ett exempel på det är relationen mellan Hirka och Skerri, en 

kvinna som är ingift i Hirkas fars hus, och där hon har en väldigt negativ syn 

 

29 Ibid, s. 269. 

30 Pettersen 2016, s. 411. 

31 Said 1993, s. 3. 
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på Hirka, endast på grund av att hon skiljer sig från Umpiri.32  

   Där lyser den bild Skerri, något som hon delar med övriga Umpiri, har på de 

som är svagare, och Hirka är en av de svaga. För är det något som Umpiri 

föraktar, är det svaghet, och de ser ner på dem som de anser lider av det. 

Ytterligare ett exempel som faller inom den ramen, sker när Hirka precis har 

anlänt till Dreysil, och de skall färdas genom ett snötäckt landskap för att 

komma fram till staden där Umpiri bor. Hirka, som är mycket svagare än dem 

fysiskt, får kämpa under vandringen, och Umpirirs syn på hennes svaghet är 

talande. 

”Liten.” Kolail lutade sig fram med armbågarna på knäna. ”Du är liten. Långsam. Vek. 

Du fryser lätt. Du måste vattnas hela dagen. Inte konstigt att man redan har börjat slå 

vad om hur länge du ska klara dig. Tyla har satsat två skivor på att du stryker med innan 

vi är framme, och om jag ska säga som det är så hade det varit det bästa för dig. Vilken 

idiot som helst kan se att du har långt kvar innan du blir Dreyri. Innan du ens liknar 

någon som tillhör Modrasmes hur.”33  

De slår alltså vad om när Hirka kommer att dö, något som en av dem, Kolail, 

tror skulle vara det bästa för Hirka. Hon är helt enkelt inte som dem, något som 

uppenbarligen är mycket viktigt. Här framställs identitet som något essentiellt, 

och där Hirka saknar det som Umpiri har. Det finns i citatet också ett visst 

fokus på Hirkas utseende, som har en stor betydelse, vilket jag kommer att 

återkomma till. 

   Något som tydligt visar hur Umpiri ser andra, är den inställning de har till 

ättlingarna och inför invasionen av Ymslanden. När det kommer till ättlingarna 

och deras syn på Umpiri, är det till stor del en rädsla kombinerat med ett visst 

motstånd till det främmande. Umpiris inställning till ättlingarna ser lite 

annorlunda ut, där handlar det om en mer direkt och uttalad form av en 

förminskande syn på ättlingarna, och där de också uttalat vill bege sig till deras 

 

32 Pettersen 2016, s. 288. 

33 Ibid, s. 59. 
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värld, Ymslanden, och ta det som de anser sig ha rätt till. De drar sig inte heller 

för att använda våld som ett medel för att få det. 

”Så mäktigt är vårt blod”, ropade Hod, ”att även i landsflykt, utan kön och utan Kraften, 

fostrade han en dotter. Graals blod är tillbaka. Hans arv. Hans vrede. Och hon bär med 

sig förrädarens hjärta. Genom portarna har hon burit det. Genom portarna ska hon bära 

det igen.” 

   Hirka darrade. Hon bet ihop käkarna för att hindra tänderna från att skallra. Hods ord 

borrade in sig i henne som klor. 

   ”Vi har väntat ett årtusende. Men i år ska vi ta tillbaka Kraften. Manfalls dagar är 

räknade. Hör mig, Umpiri: Jag, Hod av Hods hus, det första, visar er Hirka, dotter till 

Graal, son till Raun av Modrasmes hus, det sjunde.”34  

Det finns en viss blodtörst i citatet ovan, men det som är mest intressant är att 

de anser sig ha rätt till Ymslanden och Kraften, och att deras rätt till det 

överstiger ättlingarnas, något som signalerar om deras syn på dem. I övrigt 

visar citatet ovan på hur de ser på sig själva, vilket jag kommer att återkomma 

till längre fram.  

   Något som går att säga om båda folkslagen, är att de ser sig själva som 

normen som man bör vara som. När någon faller utanför den normen, blir man 

också dåligt behandlad, vilket jag har visat exempel på hur det förekommer i 

serien. Precis som jag har nämnt tidigare, handlar det till stor del om en 

skillnad på ett vi och ett de.  

   Tydligt är också att främlingsfientlighet till viss del kan kopplas samman 

med ett skapande av identitet i serien, där det är kontrasten folk mellan som 

bidrar till ett identitetsskapande.  

   

2.3 Utanförskap kopplat till yttre egenskaper 

Något som är viktigt i serien, för att gestalta såväl ett identitetsskapande som 

en främlingsfientlighet, är utseende och övrig fysik. Det bidrar i serien både till 

att bekräfta ens tillhörighet i gruppen, verka som ett skapande av identitet men 

 

34 Ibid, s. 176-177. 
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som i kontrast till det också till att exkludera folk ur denna grupp. Det sker på 

ett flertal sätt, och både inom den egna gruppen, men framförallt gentemot dem 

som ses som främlingar. Just utseende bidrar i serien också till hur identitet 

framställs. Jag kommer nu att ta upp några exempel på just utseende kopplat 

till identitet och främlingsfientlighet.  

   Något som är tydligt hos ättlingarna är att det finns ett starkt motstånd för det 

okända, något som demonstreras redan i seriens början av Hirkas far Thorrald. 

Han hittar nämligen Hirka som spädbarn, och när han upptäcker att hon är 

svanslös, känner han sig nödgad att dölja det, så att han (och Hirka) med 

övertygelse skall kunna berätta för de andra att Hirka faktiskt hade en svans, 

men att hon förlorade den som liten. 

Thorrald körde ner kniven i barnets rygg. Hon skrek. Han lade handen över munnen på 

henne. Snyftningarna skar i honom som kniven skar i henne. Det rann blod ner på 

mattan, och han kände lättnad över att hon kunde blöda. Vad hade han väntat sig? Höll 

han på att förlora förnuftet? 

   Thorrald slutade inte förrän ungen hade en grop längst ner på ryggen, och sår som såg 

ut som om de kom från klor. Flickan slutade gråta fortare än vad han hade väntat sig. 

”Om någon frågar så är det vargen som har tagit svansen din. Hör du det? Vargen!”35  

Det Hirkas far gör, är ett tydligt exempel på rädslan för det främmande, eller 

snarare rädslan för vad det kan innebära för en person, i detta fallet Hirka, att 

vara en främling. Och trots att det göms bakom en rädsla för rötan, är känslan 

av rädsla för det främmande desto större. Det förstärks också av att Thorrald, 

trots att Hirka uppenbarligen är någon utifrån Ymslanden, tar henne till sig. 

Han tror inte på den röta som de flesta andra fasar för, och att han skär Hirka i 

ryggslutet gör han enkom för att hon skall undslippa främlingskapet och lida på 

grund av det.  

   Det som man kan säga att svansen står för, är att det är en stor del av 

identiteten för ättlingarna, och även något som är nödvändigt för att man skall 

få tillhöra gemenskapen. I det här exemplet framställs identitet som något 

 

35 Pettersen, Odinsbarn 2015, s. 10. 
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essentiellt, och att det krävs för att man skall få tillhöra gruppen. 

   Ännu ett exempel på hur de som kommer utifrån ses av ättlingarna, är 

märkbar i deras syn på Umpiri. Jag tog i avsnittet ovan upp det, men nu vill jag 

gå genom det som handlar om deras utseende, som spelar en signifikant roll för 

hur de blir utsatta för främlingsfientlighet. Att ättlingarna är rädda för dem är 

uppenbart, men när de för första gången uppträder i seriens början, är 

beskrivningen av deras utseende, och fokuset på det, anmärkningsvärt. Det 

märks när karaktären Rime för första gången får se en död Umpiri: 

Fingrarna slutade i klor, men de var inte som klorna hos något djur han hade sett. De 

kom inte inifrån. De var en del av fingrarna, som om de var vässade med kniv. Hårdnad 

hud, som smalnade framåt i en böjd tagg. 

   Huvudet var en aning smalare än vad som var normalt. Svart, vildvuxet hår bredde ut 

sig på isen under honom. Huvudet låg på sned. Ansiktet var förvridet i ett grin som 

kanske hade varit ett skrik. Ögonen var slutna. Munnen halvöppen. En blå tunga låg 

hoprullad bakom två vassa hörntänder. Ett rovdjurs tänder.36  

Rime likställer förvisso inte Umpiri som djur rakt av, då han lägger märke till 

skillnaden från djuren, men att nämna djur i sammanhanget visar ändå på att 

Rime, på grund av Umpiris utseende, ändå tycks se dem som delvis 

djurliknande. Han liknar även varelsens tänder med ett rovdjurs. 

      Tydligt är att Rime har mött något som för honom är främmande, och det 

han först lägger märke till, där hans vikt ligger, är varelsens utseende. Just på 

grund av den rädsla som ättlingarna har lärt sig att känna för Umpiri, framstår 

dennes utseende som något farligt och som man skall passa sig för. Att han har 

rovtänder och ”svart, vildvuxet hår” spär på den känslan. Varelsen blir också 

sedd som något onormalt, avvikande, till skillnad från Rime själv som anser sig 

tillhöra normen, och det som är normalt. Något som jag har varit inne på i 

tidigare avsnitt, och som handlar om identitet, är just den där gränsdragningen 

mellan ett vi och ett de, och där detta kan ses som en del av det. Uppenbart är 

att den döde Umpirin bryter mot den norm Rime är van vid, och den kontrasten 

 

36 Ibid, s. 555. 
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kan bidra till ett eget identitetsskapande hos Rime. Precis som jag har tagit upp 

tidigare menar Said att det har skett när det gäller ”orienten” och västvärlden, 

vilket också går att se drag av i Korpringarna. Även Chinua Achebe tar i en 

artikel upp hur väst skapar sig själv i kontrast till andra, och det exemplet 

Achebe använder sig av, handlar om Afrika.37 Han exemplifierar sitt 

resonemang med Josef Conrads roman Mörkrets hjärta, och han tar bland 

annat upp att just utseendet är viktigt när det gäller just kontrasten till den 

andre då det verkar som ett skapande av sin egen identitet.38 

   Även Hirkas första möte med Umpiri, dock en levande denna gång, visar på 

ett visst fokus på det yttre. Just det fokus som finns talar en del om hur ett 

identitetsskapande för ättlingarna sker i kontrast till Umpiri. Att Umpiri skiljer 

sig från ättlingarna är tydligt, något som märks när Rime för första gången får 

se en, och som jag tog upp ovan, men när Hirka för första gången möter dem i 

första delen av serien, blir det en öppning till en mer fördjupad bild av Umpiri, 

och som då delvis rör sig bortom utseendet. Det beror mycket på att den 

Umpiri Hirka möter lever, men hennes reaktion är ändå intressant anser jag, då 

även hon har ett stort fokus på varelsens utseende.39 Hennes korta interaktion 

med den Umpiri hon möter, visar också på en syn som går igen i den 

postkoloniala teorin, där de andra ses som dummare.40 

Han drog tillbaka handen igen och lade två fingrar mot sin egen hals. Det var en 

skrämmande medveten handling. Det sade henne ingenting men det var meningen att 

den skulle göra det. Det var ett tecken.41  

Det tycks förvåna Hirka att det är en medveten handling, något som talar om 

hur Umpiris utseende tycks ha bidragit till att ha fått ättlingarna, samt Hirka, att 

 

37 Chinua Achebe, ”An image of Africa: Racism in Conrads Heart of darkness”, 1988,  s. 2.  

38 Ibid, s. 5. 

39 Pettersen, Odinsbarn 2015, s. 575. 

40 Said 1993, s. 40. 

41 Pettersen, Odinsbarn 2015, s. 575. 
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bilda sig en högst förutfattad mening om hur de är, och där beskrivningen av 

dem som ”djuriska” är en del av det.42 

   Det är dock viktigt att poängtera att det inte endast är Umnpiri som får utstå 

en viss främlingsfientlighet på grund av deras yttre attribut, det gäller även fler 

av karaktärerna. När Hirka till exempel anländer till Umpiris värld Dreysil får 

hon utstå samma typ av fördomsfullhet till följd av sitt utseende som 

ättlingarna och Hirka har riktat mot Umpiri, men denna gång kommer det från 

Umpiri själva. Det börjar omgående när hon har färdats genom stenringarna, 

och möter dem för första gången: 

Skerri lyfte hakan. Tittade på henne längs näsryggen som om hon var en idiot. ”Du är 

som de! Titta på dig själv! Du har ögon som de. Du har inga klor. Inga tänder. Du är 

långsam. Vek. Ynklig, som de. Du är mer menskr än Umpiri. Och du talar inget annat 

än djurspråk.”43  

Här märks en attityd gentemot det främmande hos Umpiri, och vidare visar det 

också på deras syn på identitet. Uppenbart är att det finns en väldigt negativ 

syn på dem som är annorlunda, och framförallt de som saknar det som gör 

Umpiri starka. Den känsla som citatet ovan inger är att utan att ha de yttre 

attributen kan inte Hirka bli en av dem, vilket visar på deras syn på identitet 

och att tillhöra en grupp. Något som också är viktigt i citatet ovan är hur Hirka 

anklagas för att tala ”djurspråk”, något som också säger något om Umpiris syn 

på andra. Det är också ett intressant ordval, då det är exakt så ättlingarna 

beskriver Umpiri. Det talar lite om hur ett identitetsskapande sker som i 

kontrast till den andre, vilket jag kommer att återkomma till sedan. Citatet ovan 

visar också på hur rollerna är ombytta. Nu är det Umpiri som tillhör normen, 

och de som avviker från den betraktas negativt, precis som fallet var hos 

ättlingarna. 

   Samtidigt som det kontrasterande identitetsskapandet vittnar om en 

 

42 Pettersen 2016, s. 105. 

43 Ibid, s. 42. 
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konstruerad identitet, signalerar det å andra sidan också hur identitet är något 

essentiellt, och där man som utomstående inte med lätthet kan komma utifrån 

och förväntas bli välkomnad, om man saknar de ”rätta” dragen.  

   Angående synen som Umpiri har på Hirkas utseende fortsätter det genom 

hennes tid i Dreysil, och där hon tvingas att först dölja sina ögon med en huva 

när hon rör sig i staden,44 och även genom att hon tvingas bära lösklor.45 Det 

sistnämnda visar hur viktigt det är att ha rätt utseende för att få vara en 

fullvärdig medlem av gruppen Umpiri, något som känns igen från hur det var 

hos ättlingarna, fast där rörde det sig istället om en svans. 

   Det intressanta här är också att det visar hur Hirka får utstå en slags 

främlingsfientlighet hos båda grupperna. Hur det eventuellt kan påverka hennes 

identitetsskapande återkommer jag till senare. Ännu en intressant aspekt är hur 

både ättlingarnas och Umpiris syn på varandra är genomgående negativ, något 

som hjälper till att bilda en effekt av att man som läsare ser med kritisk blick 

mot de båda folkslagens sätt. Det kan också hjälpa till att framföra ett budskap, 

något som jag återkommer till senare.  

   En annan händelse kopplat till utseende och främlingskap, men som också 

handlar om identitet, sker i den andra delen av serien. Det inträffar när Rime 

skall bege sig till Hirka som befiner sig i människornas värld, och det han gör 

innan han reser visar vad rädslan för att vara utanför kan driva en att göra, och 

som starkt påminner om det Thorrald utsatte Hirka för när hon var ett spädbarn.  

Han drog det ena svärdet, och räckte henne det. ´Svansen´, sa han. 

   Hon tog ett par ostadiga steg bakåt. ”Du kan inte! Ska du vanställa dig själv för att.. 

för att ingen ska…” 

   ”Hjälper du mig eller måste jag göra det själv?” 

   ”Rime, det spelar ingen roll om du har svans! Det gör ingenting. De kanske inte är 

som vi, men de är inte… De är inte djur! De kommer att förstå.” 

   ”Du menar att de kommer att ta väl emot mig? Omfamna mig som en av sina egna? 

 

44 Ibid, s. 118. 

45 Ibid, s. 152. 
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Så som vi gjorde med henne?” 

   Damayanti slöt ögonen. Han visste att hon förstod. Folk var djur. Oavsett vilken värld 

man befann sig i. Om han dök upp hos människorna med svansen i behåll, skulle han 

inte komma särskilt långt.46  

Det Rime gör är att han hugger av sig sin svans för att kunna färdas till 

människornas värld utan att vara orolig för att bli utstött. Rime känner 

instinktivt att han med sin svans intakt inte kommer att bli accepterad i den nya 

världen, vis av erfarenheten av hur Hirka behandlades i Ymslanden. 

    Han gör alltså vad som krävs för att bli accepterad som en av dem, något 

som för Rime innebär att amputera en del av sig själv. Det mest intressanta i 

citatet ovan är att han drar den slutsatsen på grund av hur ättlingarna 

behandlade Hirka, och att folk, inklusive sitt eget folk, ättlingarna, är djur som 

stöter bort dem som är annorlunda. Rime bekräftar således den 

främlingsfientlighet ättlingarna har, och som han också antar kommer att finnas 

i människornas värld. Det bör nämnas att ättlingarna inte ser sig själva som 

djur, utan de anser att de är de som är de civiliserade. Rimes agerande och hans 

resonemang kring det blir till ett ifrågasättande av det. Han ställer sig frågande 

till hur civiliserade folk egentligen är, med antydningen om att folk egentligen 

inte är bättre än djur.  

   Rimes beslut att hugga av sig sin svans är hans eget, ingen tvingar honom till 

det. Tvärtom visar citatet ovan hur kvinnan som är med honom, Damayanti, 

försöker få honom att avstå, att de trots att de inte är som ättlingarna, inte är 

djur, något Rime inte lyssnar till. Dock, något som är viktigt att poängtera, är 

att trots att valet är Rimes eget, är anledningen ändå att han inte känner att han 

har något direkt val. Att avlägsna sin svans är helt enkelt något han måste göra 

för att kunna resa till människornas värld, och färdas i den utan att riskera att 

bli utstött. Det går att se en likhet där med hur Thorrald resonerade i seriens 

 

46 Pettersen, Röta 2015, s. 368. 
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början, just den känslan av att inte se något annat alternativ. Och Rimes beslut, 

och själva akten som kommer därefter, medför konsekvenser.  

Rime blev sittande. Käkarna låste sig. Såret brände där svansen skulle ha varit. Han 

kunde se den. I ögonvrån. Men han kunde inte riktigt fästa blicken på sin egen 

kroppsdel där den låg, så onaturligt långt borta. 

   Han var en annan. Han var i färd med att lämna Ymslanden, genom samma stenring 

som Hirka hade använt. Han var ett öppet sår. Han var en strid han förmodligen skulle 

förlora. Han var smärta. 

   Han var svanslös.47  

Rimes val att amputera sig själv inger känslan att han amputerar en del av sig 

själv, något som är märkbart i citatet ovan. Han klarar inte av att fästa blicken 

vid sin svans, och han upplever att han nu är någon annan, något som skulle 

kunna bero på att svansen var en sådan viktig del av hans identitet, och för 

ättlingarna förhuvudtaget, och att han utan den inte längre känner sig som sig 

själv, eller som en av dem. Det finns en underliggande identitetskris i detta, att 

om man inte längre innehar det som resten av ”sitt folk” har, är man 

fortfarande en av dem? När Rime sedan återvänder till Ymslanden, blir han 

också sedd på med misstro, när han är svanslös.48 Det signalerar lite att en svans 

inte bara är en kroppsdel, utan en del av deras identitet.  

   Precis som i exemplet med Hirka finns här ett liknande tillvägagångssätt. I 

exemplet med Hirka fanns ingen svans som kunde huggas av, utan där 

handlade det om att dölja att det aldrig hade förekommit någon. I exemplet 

med Rime handlar det om det motsatta, att dölja att det har funnits en svans, att 

ta bort dess existens. Två olika exempel, men i båda upplever karaktärerna att 

de måste förändra sig själva och sitt utseende, eller någon annans som i 

exemplet med Hirka, för att ha en möjlighet att passa in.  

   De två exemplen med svansarna ovan inger delvis effekten att man som 

läsare reagerar på brutaliteten i det som sker, något som kan bidra till ett 

 

47 Ibid, s. 369-370. 

48 Pettersen 2016, s. 16. 
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ogillande av det krav på förändring för att passa in som folk som befinner sig i 

ett faktiskt eller potentiellt utanförskap upplever att de måste genomgå, vilket 

kan framföra ett budskap gentemot främlingsfientlighet. Å andra sidan finns i 

episoderna också ett visst fokus på den essentiella delen av identitet, något som 

kan bidra till att överskugga det ogillande som kan uppstå.  

   I den tredje delen i serien sker en händelse, även den kopplad till utseende, 

som inger en intressant och inte helt positiv effekt, och som handlar om den 

utseendeförändring Hirka genomgår i tredje delen av serien. När Umpiri med 

Hirka i spetsen beger sig till Ymslanden för det krig Umpiri i flera tusentals år 

har törstat efter, har Hirka anammat deras klädstil, något som Rime reagerar 

på: 

Skogen av blinda delade sig. Lämnade plats för någon som kom gående mellan dem. En 

kvinna. Hon var klädd i vida byxor och en tröja som lämnade magen bar. Håret var rött 

som blod och ett ögonblick trodde Rime att han var död. Att han låg i Slockna och 

drömde. 

Hirka…49  

Det finns ett visst ogillande hos honom, något som kommer av den syn på 

Umpiri som ättlingarna har. Hans negativa bild tydliggörs också därefter. 

Det fanns en kyla i hennes blick som skar genom hans kropp. Vad hade de gjort med 

henne? Hon var annorlunda. Men fortfarande fruktansvärt vacker. Hon var Hirka. Det 

knöt sig i hans bröst.50 

Här lyser den allt genom negativa synen på Umpiri genom, som alla i 

Ymslanden bär på. Hon är fortfarande Hirka, men den skillnad som han ser i 

hennes blick beskyller han helt Umpiri för. Den utseendeförändring som Hirka 

genomgår hör samman med Kraften. Efter att ha levt med Umpiri en tid får hon 

mottaga Kraften, och återföds som dem, som en med Kraften, och då sker 

 

49 Ibid, s. 408. 

50 Ibid, s. 408. 
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också en förändring med Hirkas utseende, där hon blir mer lik dem.51 När hon 

sedan träffar de Umpiri som tillhör hennes hus säger hon också att hon nu är en 

av dem,52 något som skulle kunna syfta till att hon nu besitter den kraft de gör, 

men också att hon genom att ha ändrat utseende till ett som är mer likt deras, 

nu är mer en av dem än vad hon tidigare var. Det tydliggörs också då det är just 

synen av deras ögon hos henne som till stor del övertygar dem att hon nu är en 

av dem.53 

   Det finns något i den händelsen som inte fanns i exemplet med svansarna. I 

de exemplen, där Rime högg av sig sin svans, och Thorrald skar i Hirkas rygg, 

bildades effekten att det är fel att behöva förändra sig för att passa in, samtidigt 

som det också finns ett visst fokus på den essentiella delen av ens identitet. 

   Den effekten bildas inte när det kommer till Hirkas utseendeförändring, som 

efter det får med sig resten av Umpiri, och får en respekt av dem som hon 

tidigare inte har åtnjutit, samt det faktum att hon, med sitt nya utseende, lyckas 

med sin föresats att förhindra det blodbad som det fanns en överhängande risk 

för. Det talar för en mer konstruerad form av identitet, och detta sammantaget 

inger en viss känsla av att det är något positivt att förändra sitt utseende för att 

uppnå något, vare sig detta något är att förhindra ett krig eller bara att bli 

accepterad i en ny grupp. Det cementerar också det som tidigare har blivit 

antytt, att det är viktigt att man har de rätta attributen för att kunna tillhöra 

gruppen, och att utan det kan man inte heller bli accepterad. 

   Motturi tar i sin essä upp om hur rasism idag är starkt kopplad till invandring, 

och där vissa anser att det inte är möjligt att blanda olika folkgrupper,54 vilket 

är något som delvis framträder i exemplen med svansarna, särskilt som Rime 

och Hirka inte heller blir accepterade. 

 

51 Ibid, s. 443. 

52 Ibid, s. 448. 

53 Ibid, s. 448. 

54 Motturi 2007, s. 19 
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   I exemplet med Hirkas utseendeförändring, framställs det som att en yttre 

förändring både är nödvändig och positiv, då det slutar med att allt går bra, och 

Hirka räddar ättlingarna från utplåning. Något som dock behöver tilläggas, är 

att Hirkas ögon återfår sin forna form efter kriget, något som ändå kan sägas ge 

effekten av att man inte skall behöva ändra utseende för att passa in. I slutet av 

serien är Hirka fortfarande Hirka, och hon är då accepterad hos både ättlingar 

och Umpiri.  

   Sarah Ahmed skriver i Postkolonial feminism 155 en intressant artikel om hur 

man ser på främlingen, där man bland annat genom konsumtion blir 

främlingen, och vidare om hur det till stor del verkar avhumaniserande, 

gentemot främlingen.56  

   Det mest intressanta i artikeln och som Ahmed tar upp, handlar dock om att 

förändra sig för att bli främlingen, och synen att, trots vissas åsikter om att det 

kan verka avidentifierande, det ändå är ett privilegium folk i västvärlden har, 

att kunna behålla sitt eget jag, att fortsätta vara ett subjekt.57 Lite det går att se i 

Hirkas förändring av sig själv. 

    Mycket av kritiken riktar Ahmed mot att vita tar på sig rollen av att veta 

mer, att de anser sig vara överlägsna de andra,58 och det går att se i exemplet 

med Hirka. Hon har iklätt sig rollen som Umpiri, och hon kliver in som ledare 

för dem, alltså tar hon på sig en överlägsen roll gentemot Umpiri.  

2.4 Självbild 

Karaktärernas och de olika folkslagens syn på sig själva är precis som deras 

syn på andra viktigt för att förstå både hur ett identitetsskapande sker i serien, 

hur identitet framställs men även hur en främlingsfientlighet kan uppstå. Något 

 

55 Sarah Ahmed, ”Att bli främlingen, att bli den infödde” i De los Reyes Paulina (Red.), Postkolonial feminism 1, 
Finland 2011. 

56 Ibid, s. 349, 350. 

57 Ibid, s. 356. 

58 Ibid, s. 374. 
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som är tydligt är framförallt hur de olika delarna hör ihop. 

   Det som är intressant att titta på när det kommer till Umpiri, och som är 

viktigt just för att få en mer fördjupad bild av dem än den endimensionella som 

ättlingarna har haft av dem, handlar om det hierarkiska samhällssystem som 

deras värld Dreysil är uppbyggd på, vad det innebär för dem och vidare den 

självbild Umpiri har, och vilka konsekvenser det har främst för ättlingarna. Jag 

kommer att återkomma till deras hierarkiska samhällssystem om en liten stund, 

men först vill jag rikta uppmärksamheten mot deras självbild och dess 

konsekvenser. Umpiri är nämligen ett väldigt stolt folk, vilket givetvis påverkar 

den självbild de har av sig själva.  

”Är det ett bål de gör i ordning?” Frågade hon hoppfullt. 

”Ja, jag vet att du fryser lättare än vi. De som tål mest är Dreyri. De blir också kalla, 

men..” 

”De vill inte låtsas om det?” 

”Du lär dig fort.”59  

Umpiri föraktar svaghet, något Hirka blir varse när hon skall försöka leva sida 

vid sida med dem. Det öppnar upp för en tolkning av identitet som är 

konstruerad snarare än essentiell, men jag kommer att gå in närmare på det om 

en liten stund.   

   Det jag först vill gå genom är hur man kan se framställningen av Umpiris 

identitet som att det är en essentiell del av dem, något som har en stor betydelse 

för både dem själva och för de andra karaktärerna. Umpiri själva fäster 

nämligen stor vikt på deras medfödda egenskaper. 

”Likfödd? Kallar du mig likfödd? Jag är Naiell. Jag är Dreyri. Jag är Umpiri, jag har 

blod av de första. Jag har levt i tre tusen år. Av er föds det massor, av mödrar som är 

döende redan innan ni kommer ut ur dem, och så kallar ni oss likfödda. Imorgon är ni 

alla borta. Så vad är ni, om inte lik?”60  

 

59 Pettersen 2016, s. 47. 

60 Pettersen, Röta 2015, s. 114. 
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Det Umpiri (Naiell) här talar om är intressant, då han både höjer sitt eget folk, 

samtidigt som han förminskar ett annat. Något det visar är hur Umpiri ser sig 

själva som bättre i jämförelse med andra, och precis som jag tog upp i avsnittet 

om synen på andra, visar det hur ens identitet kontrasterar mot någon annans, 

och blir till genom det. 

   Angående delen om blodet är det en viktig beståndsdel i identitetsskapandet 

hos Umpiri, och hur de ser på sig själva. Naiell är nämligen inte den enda 

Umpiri som talar om att vara bland de ”första”, det gör flera av dem, däribland 

Hirkas far.61  

   Vikten de fäster vid blodet är viktigt när det kommer till deras självbild, och 

vidare visar det också på den konsekvens det kan ha för andra. I avsnittet om 

synen på andra visade jag på hur de anser sig ha rätten till Kraften och 

ättlingarnas värld, och det citatet visar på att det är just deras blod som är 

orsaken. Att de anser att de själva står över andra folkslag är uppenbart. Hirkas 

rädsla inför det kommande kriget, om att det riskerar att bli en utrotning av 

ättlingarna,62 tycks inte bekymra Umpiri, då de på grund av sin självbild och 

sin härkomst anse sig ha rätten på sin sida.  

   Något som går igen i den postkoloniala teorin, och som Robert Young tar 

upp i Postkolonial feminism 1 är att det bland annat handlar om ett visst fokus 

på rent blod och rasskillnad. Det är märkbart i Korpringarna, där framförallt 

Umpiri framför sin syn om hur deras rena blod gör dem mer överlägsna än 

andra.63  

   Det jag tog upp ovan handlar mer om en essentiell del hos dem, men det 

finns också något som talar för att deras identitet är mer konstruerad. Hos 

Umpiri finns, som jag tog upp ovan, en stark hierarki, något som bidrar till en 

stark vi-känsla, och vidare en stark identitetskänsla. Umpiris identitet bygger 

 

61 Ibid, s. 503. 

62 Pettersen 2016, s. 178. 

63 Robert Young, ”Kolonialism och begärsmaskinen” i Paulina de los Reyes (Red.) Postkolonial feminism 1, Finland 
2011, s. 186. 
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mycket på just det, men vad det än mer betyder är att det innebär en skarp 

gräns mellan ett vi och ett de, och det kan även gälla inom gruppen. Det är 

nämligen förhållandevis lätt att falla utanför den hierarkin, och därmed också 

den vi-känsla som är starkt sammankopplad med deras identitet. Den som bäst 

gestaltar det i serien är en man vid namn Kolail, tillsammans med Hirka.  

   Kolail är nämligen en fallen, vilket hos Umpiri i korthet handlar om att man 

efter att ha begått ett brott utesluts ur gemenskapen, tvingas leva avskild från 

resten av Umpiri, och arbeta som tjänare till de som befinner sig högre upp i 

det hierarkiska systemet. Hirka träffar Kolail när hon precis har anlänt till 

Dreysil. Hirka blir snart varse den oerhörda skillnad som finns mellan de fallna 

och resterande Umpiri, och där hon bland annat förbjuds att prata med dem.64  

   Sättet de fallna känns igen på är också intressant att ta upp. De märks 

nämligen ut med en droppe av stål i pannan, just för att de skall vara urskiljbara 

från resten av Umpiri.65 De fallna blir också fråntagna sina namn, för att vare 

sig de själva eller resterande Umpiri skall glömma vilka de är nu.66 

Hirka tittade på Keskolail.  

Kolail. Han heter Kolail. 

Hon visste att hon aldrig skulle kalla honom något annat, nu när hon visste att det var 

hans riktiga namn. 

   Han lyfte blicken. Såg på henne för första gången. Ansiktet var uttryckslöst. Så tittade 

han ner igen, och fortsatte att bryta loss is från fårskinnet.”67  

Båda delarna är starkt avhumaniserande, och det är också något som Hirka inte 

kan förstå, utifrån som hon ju kommer, och det leder till stora förändringar för 

både de fallna och Umpiri. 

   De två lär nämligen känna varandra, något som bidrar till att luckra upp den 

hierarki som Dreysil är uppbyggd på. Hirka kommer utifrån, och bidrar med 

 

64 Pettersen 2016, s. 36. 

65 Ibid, s. 23. 

66 Ibid, s. 47-48. 

67 Ibid, s. 50. 
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det med en slags utifrån-blick, som hjälper till att ifrågasätta det nuvarande 

systemet.  

Hirka betraktade honom. Det var meningen att droppen i pannan skulle säga allt man 

behövde veta om honom. Var det den som hade skapat klyftan mellan den han var och 

den han trodde att han var? Hade den färgat hans syn på sig själv?”68  

Det som sker mellan Hirka och Kolail, handlar mycket om hans syn på sig 

själv. Han har fått lära sig att han inte är värd något. Det är det han har blivit 

tillsagd, och både ändringen av hans namn och ståldroppen i pannan verkar för 

att vara en ständig påminnelse om det. Kolails (och de andra fallnas) identitet 

handlar enkom om att vara fallen, ett epitet som resterande Umpiri har 

tillskrivit dem. Det är det enda han är, det enda han vet om sig själv. Den 

sortens identitet är en påtvingad sådan, och konstruerad, och när Hirka kommer 

in i hans liv uppstår förvirring. För vem är man, om den identitet man blivit 

tilldelad inte längre stämmer? Uppenbart är i alla fall att Hirkas ankomst får 

Kolail att känna ett hopp, om att återigen tillhöra Umpiri.69  

   Hirka är en stor hjälp för Kolail att se sig själv, bortom den påtvingade 

identiteten med de tillhörande attributen som han burit i närmare tusen år, ”Jag 

var en fallen, och du visade mig din svaghet. Som om vi är likar. Du rörde vid 

mig.”70  

   Det som detta är ett exempel på, är en slags konstruerad identitet, och där 

eventuella medfödda egenskaper spelar mindre roll än de som kan konstrueras i 

ett ojämlikt samhälle.  

   Det Hirka gör är att hon hjälper Kolail att förändra sin syn på sig själv, och 

det genom att hon för in en annan världsbild än den Umpiri har. Det skulle jag 

påstå är ett slags ifrågasättande mot den rådande världsordningen som är 

gällande i Dreysil, och där Hirka är en del av det ifrågasättandet. Just att hon är 

 

68 Ibid, s. 400. 

69 Ibid, s. 138. 

70 Ibid, s. 400-401. 
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en utomstående är till hjälp också, vilket bidrar till att framföra ett budskap 

som kritiserar en ojämlik världsordning. 

   Hirkas egen självbild och vidare hennes känsla av identitet och eventuell 

samhörighet i gruppen hon lever i är intressant att titta lite närmare på, av 

främst en orsak. Hirka är genom hela serien satt i ett utanförskap, och det 

påverkar starkt hennes bild av sig själv. Hirkas väg mot att finna sin identitet 

kan inte ske genom en slags reflektion till gruppen, som är fallet med Umpiri 

och ättlingarna. Inte heller sker Hirkas identitetsskapande som en slags 

gränsdragning mellan ett vi och ett de, som andra i serien gör.  

   Istället sker Hirkas sökande efter en identitet genom att hon långsamt under 

seriens gång upptäcker vem hon är, och vilka hon härstammar från. I 

Ymslanden, där det är viktigt att vara av ymsätt, hörde aldrig Hirka hemma i, 

och hon fick också lida av det. Det är sedan, i andra och tredje delen av serien, 

när hon anländer till människornas värld, och därefter till Umpiris värld, som 

Hirka får lära sig mer om sig själv. Till exempel att hon inte bär på den röta 

som ättlingarna (och Hirka själv har trott).71 Hon får i andra delen av serien lära 

sig om sitt ursprung, om hur hon är härstammar från både människorna och 

Umpiri, och att hon inte bär på något dödligt som hon har fått lära sig. Hirkas 

reaktion över att delvis vara Umpiri, är tämligen kluven, men hon accepterar 

det till slut.  

Det var hursomhelst ingen dödsdom att vara halvblind. Hon var åtminstone någon. Hon 

kom från den blinde som hade skapat hela Ymslandens historia. Hon var inte vem som 

helst.72   

Hirka, som aldrig har vetat vem hon är, i ett samhälle där härkomst är det 

viktigaste som finns, då det är det som står mellan om man får vara med eller 

inte, vet nu att hon i alla fall är någon. Och vem denna någon är spelar mindre 

 

71 Pettersen, Röta 2015, s. 140. 

72 Ibid, s. 304. 
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roll än att inte vara någon alls. När Hirka sedan anländer till Dreysil och möter 

Umpiri som hon är besläktad med, påverkar det henne starkt. 

Han slog armarna om henne. Hennes ansikte pressades mot ett stenhårt bröst. Hon 

kände hans fingrar runt huvudet. Hans skägg stack henne i pannan. Han drog in lukten 

av henne. 

   ”Min sons dotter. Blod av mitt blod.” 

    Han drog sig lite undan igen, utan att släppa henne. Blicken vandrade över hennes 

ansikte.  

   ”Jag är Raun”, sa han. Namnet grävde sig in i hennes hjärta och började växa. Gjorde 

det nästan svårt att andas.73  

Hirka, som aldrig har fått ingå i en gemenskap, får nu känna en samhörighet. 

Att farfaderns namn gräver sig in i henne tydliggör också om hur viktig ens 

härkomst och vidare ens släktskap är.  

   Exemplet här med Hirka, talar om en mer essentiell form av identitet, där just 

härkomst är viktigt för att nå sin identitet. Det bidrar delvis med en syn på att 

just härkomst är viktigt, något som då i serien skulle kunna innebära att det inte 

är enbart positivt att sammanföra olika folkslag. Även om Hirkas identitet inte 

har skapats genom ett kontrasterande mot någon annan, finns ändå en stor vikt 

vid härkomst, och den essentiella delen av identiteten hos henne. 

   Gällande ättlingarnas självbild, och vidare hur deras identitetsskapande ser 

ut, är den som mest intressant när det kommer till hur de ser sig själva i 

jämförelse med andra, och då framförallt Umpiri. Ättlingarnas självbild är 

väldigt mycket i kontrast till deras bild av Umpiri, vilket jag också tog upp i 

avsnittet om synen på andra. Just det talar om att identitet är något konstruerat 

för ättlingarna, men då deras identitet också är starkt sammankopplad med 

Kraften, finns där också en essentiell del.   

 

 

 

 

73 Pettersen 2016, s. 106. 
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3 Avslutande reflektioner  
Det jag först vill ta upp, är skillnaden mellan explicit och implicit ideologi, och 

hur de kan motsäga varandra, vilket de också delvis gör i serien. Malin 

Alkestrand tar kort upp det i sin litteraturvetenskapliga avhandling, och där hon 

skall utröna den didaktiska potentialen i fantasylitteratur för ungdomar, om hur 

explicit ideologi framförs medvetet av författaren, medan den implicita 

ideologin framförs av texten, och utan författarens avsikt.74 Det finns också en 

skillnad i dem, som handlar om att den explicita är mer direkt och tydlig, till 

skillnad från den implicita som framkommer mer indirekt.75 

   I Korpringarna skulle jag vilja påstå att den explicita ideologin som framförs 

är tydlig och att den kan sägas innebära en skarp kritik mot det jag inledde 

denna uppsats med, alltså ett samhälle där främlingsfientligheten och de 

imperialistiska tankarna som Said pekade ut alltjämt är vid liv, samt en syn på 

ett vi och ett de. Just det faktum att Hirka är med och bidrar till att undvika att 

en utrotning sker, och att Umpiri och ättlingarna tar stapplande steg mot att 

börja leva sida vid sida, sina olikheter till trots, är bidragande till det.  

   Den implicita ideologin som framkommer visar dock ibland på något annat, 

vilket jag också har visat i min analys. En stor vikt fästs nämligen vid en 

essentiell identitet, något som skulle kunna ses som legitimerande för en 

främlingsfientlighet, eller åtminstone att det skulle kunna ses som ett argument 

till att hålla olika folkslag från varandra. 

   Det tydligaste budskapet är dock positivt, och de implicita ideologer som 

framkommer, skulle kunna ha att göra med det Said pekar mot i Orientalism, 

om de bakomliggande orsakerna och tankevärlden bakom kolonialismen, och 

som har präglat västvärlden, och vidare synen på andra. Rester från det är 

möjligtvis inte helt borta, utan de existerar fortfarande, vare sig vi vill det eller 

inte. Det visar också nuvarande samhällsklimat, och som jag berörde i 

 

74 Malin Alkestrand, Magiska möjligheter, Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. Makadam 
förlag. Halmstad 2016, s.97. 

75 Ibid, s. 98. 
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inledningen, att likt då Saids Orientalism utkom 1978, finns fortfarande i vår 

samtid en gränsdragning mellan ett vi och ett de. 
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