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Birgitta Holm 
 
 
 
 

Saras liv och text - från Skrubben till Arkivet 
 
 
”SARA 1” står det utanpå en grön anteckningsbok med hårda pärmar som finns i min 
bokhylla. Den är daterad ”Maj 1994–”. Det var den våren då det hade stått i 
tidningarna uppe i Västerbotten att gården i Missenträsk skulle säljas. Missenträsk 
hade jag besökt ett par gånger under min tid vid Umeå universitet på sjuttiotalet. Vad 
skulle hända med alla ting, papper, böcker, redskap där uppe? frågade jag mig. Ett 
sammanhang var på väg att förloras. Och var det ändå inte på tiden att någon skrev om 
Sara Lidmans samlade författarskap och verksamhet?  
 Den 17 maj 1994 står det i Sara Lidmans fickalmanacka: ”8.47 i Jörn kommer 
Birgitta Holm. Hon ska forska om mej”. Almanackan läste jag i först mot slutet av min 
forskning, och det var som en cirkel som slöts. Anteckningen rymmer i sin 
komprimerade form hela upptakten. Jag hade till att börja med sökt stöd hos två 
personer, min barndomskamrat Elisabeth Crawford i Schweiz och Hanna Olsson i 
Stockholm. Sedan lyfte jag på luren och sa: – Nu kommer jag.  
 Klockan 8.47 anlände jag med tåget till Jörn, för vidare befordran till 
Missenträsk. Fullt så cool som jag lät i telefon till Sara var jag inte. Inte sedan 
sextiotalet och min avhandling om Gösta Oswald hade jag dykt ner i ett relativt oplöjt 
material. Och då rörde det sig ändå om en författare som inte hann bli mer än tjugofyra 
år. I Missenträsk visste jag inte vad som väntade. När jag tittar i min gröna 
anteckningsbok påminns jag om hur trevande och amatörmässigt jag förberedde mig. 
På första sidan hittar jag en lista över materialgrupper som jag med en viss möda 
räknat ut att jag borde fråga efter. "Brev, Böcker, Manus, Kassetter, Foton, 
Dagböcker/almanackor, Arbetsanteckningar, Informanter", står det.  
 Den första kvällen började jag enligt det uppställda programmet: – Hur är det, har 
du några brevväxlingar från olika tider? Vi satt i kammaren på nedre botten och Sara 
svarade som en snäll skolflicka. Jodå, det fanns nog kvar en kartong med brev till 
Martina, en flicka som hon hade lärt känna på sanatoriet i Hällnäs på fyrtiotalet. 
Martina var från Tegsnäset vid Vindeln och hade redan varit ett halvår i Hällnäs när 
Sara kom dit. Den första anekdoten i en lång rad som skulle komma handlade 
följaktligen om ankomsten till Hällnäs och Saras häpnad när en av flickorna på salen 
sträckte fram handen och sa: – Jag heter Martina Nord och ska bli författare. – Det kan 
inte vara möjligt, rent statistiskt, tänkte den nyanlända. – Två författare i en sal på sju 
personer.  
 Från sitt håll berättar Martina om mötet i ett självbiografiskt utkast som beskriver 
den fjortonåriga Sara (eller Adela som hon då hette) med råttfärgade flätor. Vid det 
enda samtal jag själv hade med Martina berättade hon att hon först hade tyckt att Sara 
var en fjompa. 
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 Men nu gällde det breven. Kanske skulle vi gå upp på övervåningen och titta 
efter i skrubben? sa Sara. Dittills hade jag trott att materialet kring henne skulle vara 
ganska sparsamt, kanske beroende på ett visst allmänt intryck av askes hos henne. Men 
nu slogs dörren till Skrubben upp. Och jag började ana vad som förestod. Skrubben är 
den gamla långgarderoben på norra sidan av västerkammaren. Rader av hyllor längs 
med de ca fem meter långa väggarna, dignande av kartonger och mappar. På golvet 
papper, böcker, bråte. Längst in en gammal svart koffert och bakom den en stor bild 
uppspänd på kartong av Nadine Gordimer.  
 Min känsla påminde om den jag hade när jag första gången kom in på Stads-
biblioteket i Stockholm och lät mig omslutas av de bokklädda väggarna. En 
kunskapsvärld tornade upp sig, lockande och överväldigande. Vid närmare påseende 
såg man i Skrubben spår av sorteringsarbeten, lådor och mappar med påskrifter som 
”Brev från läsare”, ”Broschyrer om Vietnam”, ”Aktualiteter” eller ”Låda som skall 
genomgås”.  
 Men det mesta befann sig i ett mer organiskt tillstånd. Ordet kökkenmödding 
kom för mig, och när jag slog upp det såg jag att det betyder 'kökssophög', dvs. en 
arkeologisk fyndplats bestående av avlagringar av boplatslämningar. I Skrubben rörde 
det sig om lager efter lager avspeglande de olika etapperna och adresserna i Sara 
Lidmans liv. Barndomsåren i Missenträsk med skolbetyg, Hermodsuppsatser, manus-
blad, förälskelser. Gymnasietiden i Mariannelund i Småland med brevlappar, dagboks-
blad, sidenband, förälskelser. Studieåren och äktenskapet i Uppsala med manus till 
noveller och Tjärdalen, med tidningsklipp, brev, dagböcker, förälskelser. Och så 
vidare via Gröndal i Stockholm, Sydafrika och Kenya, Vietnam och Malmfälten, 
tillbaka till Missenträsk igen. 
 I min dator hittar jag under ”Arkivet” ett dokument som kallas ”Före 
sorterandet”. Det väckte min nyfikenhet, men när jag gick in i det såg jag att det bara 
bestod av några trevande ämnesrubriker: "Trädet, Skogen, Järnvägspolitik 1970-tal, 
Refuser, Vietnam, Pornografi, Video, Manus". Rubrikerna speglar troligen några av de 
första avläsningarna av innehåll och etiketter. Att komma in med en kamera i 
Skrubben de här dagarna tycks inte ha varit möjligt, min lilla svit av foton över 
Arkivet saknar bilder från detta första tillstånd. 
 Sorterandet började med att materialet vartefter flyttades ut på golvet i 
kammaren, även kallad Arbetsrummet, utanför Skrubben. Nästa etapp var att 
identifiera innehållet och börja placera materialet på hyllor. Dokumentet ”Finsorter-
ing” i min dator rymmer den etappen och påbörjades den 19 juni 1994. Där framgår 
var jag placerade de olika kartongerna, t. ex. ”Arbetsrummet, Vit hylla, Underskåp"; 
hur emballagen såg ut, t. ex. "Vit kartong, kubform"; samt i stora drag vilket innehållet 
var, t. ex. "brev till Martina”, följt av en uppräkning av årtal och antalet brev per år.  
 En särskild magi hade vissa emballage. Dit hörde en cirka trettio cm hög 
mahognykista med papper från främst åren 1940–1943. Med hjälp av stickord och 
korta referat försökte jag fånga innehållet. Där fanns den ungdomliga brevväxlingen 
med radions Farbror Sven och hans faderliga råd. "Ni måtte varit mycket ensam. 
Berätta mer om er själv!" står det i min förteckning. Eller kärleksförvecklingarna på 
Mariannelund, där den blivande läkaren Nils Bejerot efterträddes av en kortvarig 
passion för en G.Y. "Den halva påsklöparen med G:s dikt - oron - och de pressade 
kycklingarna – se brev Martina", skriver jag. Dokumentet "Finsortering" sållades sen 
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fram till ett nytt dokument, "Officiellt arkiv", som medföljde materialet när det gick till 
Forskningsarkivet i Umeå. 

 
 
 Om det uppstod problem med att identifiera något papper kunde jag alltid vända 
mig till Sara Lidman. Men det var en metod på gott och ont. Hennes minne är osvikligt 
och så till vida är resultatet garanterat. Men vår gemensamma tidsspillan blev enorm. 
Varje liten papperslapp, innehåller den så bara två ord, väcker en svärm av associa-
tioner; högläsning, imitationer, gester, berättelser väller fram; dagen går. Själv 
arbetade hon under den här tiden med Lifsens rot, och jag ser i min anteckningsbok att 
en ”liten hög till Sara om Jenny” (dvs. modern) ingick i sorteringsarbetet.  
 Det framgår också att Sara den första sommaren lämnade mig dagen före 
midsommarafton och att jag de följande dagarna kröp omkring ensam på golvet i 
kammaren med arkivet. Av allt att döma utvidgade jag mina sökningar från Skrubben 
till kassaskåpet i kammaren på nedre botten. Framemot sensommaren förefaller det 
mesta ha varit på plats. På några foton ser jag hur de kartonger som beskrivs i min 
förteckning, ”Strålfors” och ”Röd ringpärm” och allt vad de heter, står på sina hyllor, 
medan golvet och arbetsbordet framför är skinande tomt.  
 Men Arbetsrummet var ju ett arbetsrum inte bara för mig. Varje gång jag 
lämnade Missenträsk var fältet fritt för omdisponeringar. Varje gång jag kom tillbaka 
hade Arkivet fått ge rum för någon ny idé om den fulländade skrivplatsen. Kartonger 
var flyttade, papper utströdda. Endast listan i min dator bestod, alltmer missvisande. 
 Boningshusen i Missenträskgården såldes aldrig, de är numera en stipendiegård 
som förvaltas av Umeå universitet. Arkivet blev kvar i Missenträsk så länge som jag 
höll på med min Sarabok. I november 1998 donerades det till Forskningsarkivet i 
Umeå. Nedpackandets tid tog vid. Först i några försök av Sara och mig gemensamt, 
med den lätta yrsel som arkivpapper ger och med saftglas på bordet för att motverka 
torkan i munnen. Så småningom fick vi undsättning av Ingegerd Stenström från 
Forskningsarkivet. De sista fotografierna i min Arkivsvit visar Ingegerd böjd över 

Under sorterandet, juni 1994. Foto: Birgitta Holm.
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packlårar eller vandrande mellan travar av papper och pärmar. Händer och blick är 
sakkunniga. 
 Sista lasset, i en röd skåpvagn packad till taket, lämnade Missenträsk med Erkki 
vid ratten. 
 

 
 
 
 
 

 Till de svåra ögonblicken i nedpackandet hörde alla de gånger jag stötte på 
papper som hade fallit ur mitt minne under skrivandet eller legat undanstuckna där jag 
inte hittade dem. Undanstickandet gällde i all synnerhet för fotografierna, där det 
känns som om allt det viktigaste hade slunkit undan just som jag skulle välja bilder till 
min bok (jag tror jag vet vem som låg bakom). 
 Till det ljusa hör att Arkivet hamnade i gott och säkert förvar. Nu slinker inget 
längre undan. Någon annan har tagit över yrseln och de torra slemhinnorna. Men 
ibland tänker jag. Ligger breven till Martina kvar i samma vita kubformade kartong? 
Finns ännu det jag i min förteckning beskriver som beigeblommig brevpappers-
kartong? eller midnattsblå Cloetta chokladkartong? Är det inte detta som på arkivspråk 
kallas proveniens och som är så svårt att bevara? 
 

Ingegerd Stenström, Forskningsarkivet packar handlingar 
 i Missenträsk augusti 2000. Foto: Erkki Ellonen. 
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