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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ljuset släcks. Det står tre speglar, som är upplysta av ett skogsgrönt sken, på scenen. Ljudet 

av andetag och hjärtslag hörs i den trånga, varma lokalen. Det susar och bankar i högtalarna. 

Vi väntar. Ett klart klingande droppljud hörs. Luften står alldeles stilla. Sedan börjar det. 

”Det fanns något i skogen. Något som lockade och drog, djupt i det täta.”1  

Med dessa ord inleds prologen i Andrea Lundgrens roman, och så börjar även 

Ellenor Lindgrens teaterföreställning som är baserad på romanen. Under våren 2018 

besökte jag Skellefteå Berättarfestival, där jag såg föreställningen Glupahungern 

med Ellenor Lindgren från Västerbottensteatern. Genom ljud, ljus och färg skapade 

hon en stämningsfull mystik som tog sitt avstamp i naturen och den spänning, det 

gränsland, som finns mellan verklighet och fantastik. I föreställningen tog naturen 

och det fantastiska stor plats, större än i romanen. Detta förvånade mig en aning när 

jag senare läste Andrea Lundgrens roman Glupahungern där dessa aspekter, trots att 

de spelar en stor roll i romanens handling, inte gavs det utrymme som jag hade 

förväntat mig efter att ha sett föreställningen. Då väcktes en nyfikenhet hos mig, en 

nyfikenhet på vad det kan ha varit som Ellenor Lindgren såg i romanen som fick 

henne att vilja skapa den föreställning jag såg. För att få syn på det som Lindgren kan 

ha sett bestämde jag mig för att närmare studera natursynen i Lundgrens roman.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Jag undersöker natursynen i romanen Glupahungern av Andrea Lundgren, genom att fokusera 

på följande fråga: Vilken relation finns mellan naturen och karaktärerna Ingrid, Linus och 

Baba, i romanen?   

1.3 Metod och teori 

Med en ekokritisk utgångspunkt analyserar jag Andrea Lundgrens roman Glupahungern med 

fokus på natursynen. Jag undersöker relationen mellan karaktärerna och naturen genom att 

undersöka gränslanden, och då främst gränslanden mellan människa och djur samt mellan 

samhälle och natur, med förväntan att få grepp om natursynen i romanen. Det görs även 

kortare jämförelser med Sara Lidmans Hjortronlandet för att undersöka om, och i så fall 

vilken, betydelse platsen kan tänkas ha i förhållande till natursynen. Hjortronlandet och 

                                                           
1 Andrea Lundgren, Glupahungern, (Stockholm: Natur & Kultur, 2014), s.11 
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Glupahungern utspelar sig i Norrland och deras författare kommer från Norrland. Det finns 

också betydande likheter kring natursynen som jag anser vara viktiga att plocka fram i en 

jämförelse med Glupahungern. 

1.3.1 Material 

Glupahungern är undersökningsobjektet i denna uppsats. Romanen är skriven av Andrea 

Lundgren och gavs ut 2014. Den utspelar sig i en by vid Luleälven i Norrbotten. Den beskrivs 

som en släktkrönika och handlar om Ingrid och hennes familj.2 Som en röd tråd genom 

romanen finns dels Ingrid, men även glupan. Denna beskrivs på lite olika vis i romanen men 

är i grund och botten en hunger hos människan, en omättlig längtan efter något, och den 

verkar ha sitt hjärta mitt i skogen vid den djupaste tjärnen:  

Men för ett fåtal, utvalda eller förbannade, ljöd det starkt och klart som vitaste sorg och 

förtvivlan. […] En hunger som ylade och tjöt kring människorna i byn, ett uppror, en 

desperation som fick de fördömda att drivas till flykt, de utvalda att känna en drift så stark 

att de trodde de skulle sprängas. 

   Detta var Glupahungern kommen ur Bråddjupet som dväljdes någonstans långt inne i 

djupskogen, omringad av svarta tallar.3 

Hjortronlandet av Sara Lidman kommer användas för kortare jämförelser, främst i 

diskussionen kring platsens betydelse. Romanen utspelar sig i norra Västerbotten hos några 

fattiga torparfamiljer. Genom att följa flickan Claudette från det att hon föds skrivs en historia 

om utanförskap, samhörighet och längtan fram.  

Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv är en antologi bestående av ekokritiska analyser 

och läsningar av norrländsk litteratur. Främst förhåller jag mig till texterna som berör Sara 

Lidmans verk och författarskap, men även Fanny Lindgrens text om den natursyn som finns i 

bland annat Pelle Molins och Fredrika Bremers verk. 

The Ecocriticism Reader är en antologi som gavs ut 1996 som ett försök att samla spridda 

texter och iakttagelser i litteraturvetenskapen under samma tak.4 Den och Svenska 

Akademiens Ordlista använder jag för att diskutera, problematisera och begränsa själva 

begreppet natur. 

                                                           
2 Lundgren, baksidestext.  
3 Lundgren, s.76. 
4 Paul Tenngart, Litteraturteori, (Malmö: Gleerups, 2010), s.154. 
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Litteraturteori av Paul Tenngart används för att skapa ett sammanhang kring de frågor jag 

undersöker och ge en bild av vad ekokritiken är och gör. Men också för att förklara vad i 

ekokritiken som jag använder mig av, och hur.  

2. Begreppsdefinition  

2.1 Vad är natur?  

För att kunna undersöka och diskutera det ämne jag valt så krävs det någon slags definition av 

begreppet natur. Jag räknar inte med att ge ett definitivt svar på frågan om vad natur är, men 

jag vill diskutera och problematisera begreppet utifrån SAOL:s beskrivning. Såhär förklaras 

ordet, enligt SAOL, på webbsidan svenska.se:  

nat·ur [‑u´r] substantiv ~en ~er  

1 orört landskap 

2 grundläggande egenskaper, särart 

3 av naturen på ett naturligt sätt 

 – De flesta sammansättn. med natur- hör till natur 1.5 

Som det direkt går att se är det inte helt lätt att definiera begreppet natur. Den vanligaste 

användningen är den som förklaras som o-rört landskap. Men orört av vem? Slutar ett träd 

eller en sjö att vara natur när jag som människa rör vid det? Jag kommer återkoppla till denna 

definition i analysen, men jag kommer också vara tvungen att förhålla mig till människans 

plats. Rent biologiskt är människan ett däggdjur. Enligt SAOL:s definition är natur ett 

landskap, alltså är djuren och människan inte del av naturen. Men om vi ska räkna människan 

som ett djur, kan vi då verkligen påstå att det överhuvudtaget existerar natur? Djur har sedan 

de först utvecklades levt i olika slags landskap och rört vid dessa. Det borde innebära att 

naturen upphörde att existera i samma stund som djuren började utvecklas, och om så varit 

fallet hade inte SAOL behövt definiera ordet alls. Någon slags natur måste alltså fortfarande 

existera och det går därför inte heller att separera människan helt från naturen. Paul Tenngart 

skriver i Litteraturteori om ekokritiken och relationen mellan människa och natur:  

Naturen kan inte betraktas som total avskild från mänsklig påverkan. Trädgården, det 

odlade landskapet och parken är gamla exempel på sådana hybridformer av naturlig kultur 

eller kulturellt betingad natur.6  

                                                           
5 https://svenska.se/tre/?sok=natur&pz=2 hämtad: 2018-12-29 15:30, sökord: natur 
6 Tenngart, s.156. 

https://svenska.se/tre/?sok=natur&pz=2
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Det tankesätt jag vill föreslå är att se begreppet natur som ett tak, och under detta tak samsas 

människan, djuren och växtlighet av olika slag. De som finns i naturen påverkar varandra på 

olika sätt, och naturen kan därför aldrig tänkas vara orörd. Men var går då gränsen för natur? 

Om t.ex. björnens ide ses som natur, hur kategoriseras då människornas hus? Är det när 

naturen ändrar form som den slutar vara natur? En gren som fågeln bygger sitt bo av är 

fortfarande en gren, men en planka som människan bygger sitt hus med är inte längre en 

trädstam. Det ekokritiker ofta undersöker är just relationen mellan naturens olika 

komponenter, och kanske främst i förhållande till människan, vilket förklaras i The 

Ecocriticism Reader:  

Ecocriticism takes as its subject the interconnections between nature and culture, 

specifically the cultural artifacts of language and literature. As a critical stance, it has one 

foot in literature and the other on land; as a theoretical discourse, it negotiates between the 

human and the nonhuman.7  

Det är, som Tenngart skriver, ”[i] takt med allt fler rapporter från kärnreaktorhaverier, 

oljeutsläpp, jordbävningar, förödande orkaner, flodvågskatastrofer, skogsbränder, pandemier, 

atmosfäriska rubbningar och global uppvärmning” som dessa frågeställningar blivit viktigare 

och viktigare. Han skriver att ”människans relation till naturen blivit en av vår tids allra 

viktigaste frågor.”8 Miljöfrågorna aktualiseras i analysavsnittet med Glupahungerns karaktär 

Love, stadsbon som kommer till byn, genom den natursyn han visar upp.  

Ekokritiken började få fäste under 1990-talet i USA, men det utvecklades även en brittisk 

motsvarighet under namnet green studies. Medan amerikanerna främst intresserade sig för 

vildmarken så låg britternas främsta intresse istället i landsbygden och det rurala landskapet.9 

Min undersökning befinner sig någonstans mitt emellan dessa – i gränslandet.   

2.2 Gränsland och gränsvarelser  

För att få de verktyg som behövs för denna uppsats krävs också en förklaring kring begreppen 

gränsland och gränsvarelse, som jag använder mig av i min undersökning. En gräns är en 

tänkt linje där ett område övergår i något annat, och gränslandet är det närmast angränsande 

området kring gränsen. Det kan handla om abstrakta, tänkta gränser som mellan länder eller 

faktiska, materiella gränser som ett staket. Gränslandet är varken eller, någonstans mitt 

                                                           
7 Cheryll Glotfelty & Harold Fromm, The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, (Athens: 

University of Georgia Press, 1996), s.xix.  
8 Tenngart, s.154. 
9 Tenngart, s.158. 
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emellan. Det är en plats där två olika områden möts och för en kort stund skapar en blandning 

av dessa båda. Det kan till exempel handla om gränsen mellan äng och skog eller mellan 

samhälle och natur.  

Gränsvarelsen är den som inte riktigt passar in på någon sida om den tänkta linjen, gränsen, 

utan snarare platsar mitt emellan dessa – i gränslandet. Det kan till exempel vara en blandning 

av människa och djur. Någon som utan större svårigheter förflyttar sig mellan de olika 

platserna, över gränserna och i gränslanden.  

3. Analys  

3.1 Glupahungern  

Det kändes nästan som vår, trots att vintern knappt hade börjat. Kanske var det därför 

nötskrikan satt där i tallen och grät. För att den visste att världen snart skulle sväljas helt av 

vintern.10  

Tidigt i romanen görs en koppling mellan naturen och Ingrid genom citatet ovan, där 

stämningen strax innan Ingrid ska föda beskrivs. Lundgren har direkt visat att det är något 

speciellt med Ingrid genom att låta årstiderna kännas annorlunda. Hon har också gjort en 

koppling mellan fåglar och kunskap om vad som komma skall, vilket även längre fram i 

romanen är av vikt. Ingrid blir den röda tråd som binder samman berättelsen. Det är hennes 

liv läsaren får följa och genom henne förgrenas släkten och berättelsen ut över sidorna. Det är 

från första början tydligt att hon har en speciell koppling till naturen, exakt hur denna 

koppling ser ut återkommer jag till under avsnittet om Ingrid i kapitlet Gränsvarelser. I citatet 

nedan visas också hur bara vissa är mottagliga för den sammankoppling som görs mellan 

människa och natur.  

Och de som var mottagliga för denna vidunderliga kraft hade i sina kroppar, i sina egna 

djupskogar av kött och vävnad, en sällsam kärna som svällde och pulserade då ropen från 

vargarna kallade på dem.11  

Här blandas människans kött med naturens djupa skogar och en klar koppling mellan 

människa och natur skrivs fram. Ingrid har, som sagt, en tydlig koppling till naturen men det 

har även hennes dotter Baba. Relationen mellan Baba och naturen undersöks i avsnittet Den 

omättliga Baba. Det finns, som citatet visar, en kärna inom människan som känner av 

                                                           
10 Lundgren, s.18. 
11 Lundgren, s.76–77. 
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naturen, men detta är inte helt ofarligt. Kopplingen kräver ett offer och hotet om detta offer 

driver berättelsen framåt mot en uppgörelse: ”Det törstar och bidar sin tid. Men tiden kommer 

då det kräver sitt offer.”12  

Skogen kändes tätare än tidigare, som om träden makat ihop sig. En brusande vind fick 

trädkronorna att röra på sig. Hon såg sig själv uppifrån, hur hon stod där i sina ljusa kläder 

vid den mörka tjärnen. Det blanka ögat. […] När hon gick efter honom in på stigen därifrån 

var det som att hon hörde hur någon skrattade. Ett mörkt, mjukt skratt någonstans inne i det 

täta.13  

Lundgren låter naturen upplevas som hotfull genom att ge den mänskliga företeelser. Träd 

som makar ihop sig, en tjärn som liknas vid ett blankt öga och ett skratt som kommer inifrån 

växtligheten. Ser man detta för sig själv, avskilt från resten av romanen så kan det, ur ett 

ekokritiskt perspektiv, läsas som en kritik mot människan. Kanske till och med som en 

spegling av det hot som människan utgör mot naturen, genom det faktum att det är de 

mänskliga egenskaperna som ger naturen dess hotfullhet. Men, huruvida antropomorfisering 

tolkas som någonting positivt eller negativt kan bero på vilken funktion dessa har och hur de 

laddas i texten. I citatet ovan blir det hotfullt, vilket sällan tolkas som någonting positivt. För 

att förstärka hotfullheten använder Lundgren sig dessutom också av kontraster: ljusa kläder 

vid det mörka vattnet och ett skratt som är mörkt och mjukt på samma gång. Man skulle 

kunna hävda att kontraster är motsatsen till gränsland, eftersom det krävs skarpa gränser för 

att skapa kontrast. Då skulle man också kunna se hur Ingrid och Simon befinner sig mitt 

emellan två motsatsförhållanden när de står vid tjärnen. På ena sidan finns den antropomorfa 

naturen och på andra sidan de skarpa kontrasterna. Att befinna sig på ena eller andra sidan är 

inte farligt, men det är när man står mellan dessa som hotet blir påtagligt. Att vara en 

gränsvarelse, som Ingrid, kan alltså eventuellt vara farligt.  

Glupahungern väver samman människa och natur, suddar ut de gränser som finns däremellan 

genom antropomorfisering, att låta ord och företeelser förknippade med människan beskriva 

naturen, samt zoomorfisering, att låta människan beskrivas som djurlik. Mer om detta följer i 

kommande avsnitt.  

  

                                                           
12 Lundgren, s.79. (Författarens kursiv.) 
13 Lundgren, s.119.  
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3.2 Gränsland  

Andrea Lundgren låter romanen röra sig över gränserna, sudda ut dem, skriva om dem. Hon 

skapar gränsland och mjukar upp övergången mellan samhälle och natur, människa och djur. 

Hon låter månen se och berättar genom dess perspektiv om världen:  

Och mitt i det spröda ljuset syntes en blek måne. Ibland öppnade den sitt ena blundöga och 

såg ner på den tysta världen, på fälten och ängarna, omringade av skogen. I nordöst vilade 

det stora, tallklädda berget, i sydöst flöt älven. På avstånd hördes knappt ett ljud från forsen. 

I mitten av fälten, rakt under sig, såg den en alfamilj som svept sina grenar om varandra.  

   I månens öga var ängen ett enda. Det som intresserade henne var hon som svepte över 

den då och då, med sin sorgsna vissling. Det fanns en urtidssorg i de ödsliga tonerna tloi-

ith, tloi-iht. […] I den gamla tiden hade hon kallats för Vindspoven. För henne fanns endast 

flykten, oron, ropet och den svindlande kärleken. För mitt ute på det vida fältet fanns 

hennes ungar, gömda bland ängsblomstren som varje natt grät över den korta sommaren.14  

Lundgren ger månen mänskliga egenskaper genom att ge den ögon att se med och förmågan 

att intressera sig för fågeln som flyger över ängen. Hon binder samman djur och natur med en 

tid för längesedan genom att låta fågelns sång innehålla en urtidssorg och genom att kalla 

fågeln för Vindspov, vilket den kallats ”[i] den gamla tiden”. Begreppen urtid och den gamla 

tiden kan få läsaren att associera till en tid då naturen fortfarande var relativt outforskad av 

människan, kanske till och med orörd. Denna syn skulle falla väl samman med den 

beskrivning av begreppet natur som går att hitta i SAOL. Man skulle kunna tänka att det pekar 

mot en syn som visar att det förr fanns en mer naturlig natur, en riktigare och bättre natur, 

men inte någonstans i texten lägger Lundgren in någon värdering. Hon visar bara iakttagelser 

från både människa och natur. Men, man skulle också kunna hävda att en antropomorf är ett 

sätt att tala för någon/något annat, vilket i så fall skulle skapa en antropocentrisk bild. Här har 

vi stött på en av ekokritikens stora frågor, som diskuterats av bland annat Kate Soper. Vad är 

natur, och hur ser människans roll ut? Är människa och natur motpoler eller är människan en 

del av naturen?15 Hur romanen flätar samman dessa delar undersöks vidare. I både citatet 

ovan och det som kommer här nedan, låter Lundgren hela platser i naturen få mänskliga 

egenskaper. I citatet ovanför låter hon berget vila iklädd tallar och i följande citat jämför hon 

den kala bergväggen med ett sår, där huden saknas: ”Och där bergväggen hade skalats 

skiftade stenen i rosa, som om den fått huden avskrapad. Ett uppfläkt sår.”16  

                                                           
14 Lundgren, s.120–121 
15 Tenngart, s.156. 
16 Lundgren, s.51. 
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Vid flera tillfällen skrivs gränslanden ut direkt i texten, som t.ex.: ”Detta vidunder, denna 

mörka skugga som så sällan syntes till. Hon visste att han stundtals dväljdes här i utkanten, i 

gränslandet mellan bygd och skog.”17 Hon skriver om gränslandet mellan bygd och skog, om 

en utkant som rymmer både frågor och svar. Men i utkanten av vad – bygden eller skogen? 

Det förklaras aldrig och Lundgren låter således de båda stå på samma plan. Det ena är inte 

bättre än det andra, det är helt enkelt inte intressant för romanen och berättelsen vilket 

perspektiv det handlar om. Det som är viktigt är själva gränslandet. Det som finns mitt 

emellan, som är varken eller och båda delar samtidigt.     

Genom antropomorfiseringarna vävs människa och natur ihop istället för att placeras i 

motsatspositioner. Man skulle kunna argumentera för att detta är ett maktanspråk, att 

antropomorfisering gör naturen förståelig för människan och därmed sätter människan över 

naturen. Men, eftersom det inte görs någon jämförelse mellan samhälle och natur, utan de 

egenskaper som tillskrivs naturen delas med människan, så skapas det inte heller någon 

maktkamp mellan samhälle och natur, och man kan därför utgå från att människan ses som en 

del av både naturen och samhället. Detta ger människan potential att bli en gränsvarelse.  

Det är inte bara horisontella gränsland som skrivs ut i romanen, utan även vertikala: ”En 

fönsternisch mitt i trappan till övervåningen där Baba kunde sitta i gränslandet mellan himmel 

och jord.”18 Jag nämner här bara kort att det gränsland Baba befinner sig i, när hon sitter i 

fönstret i trappan, kan tänkas spegla de känslorörelser hon själv upplever. Om Ingrid kan ses 

som lugn och allvarlig, ständigt strävande framåt, horisontellt, så kan hennes dotter, Baba, 

snarare ses som en känslostorm som rör sig vertikalt. Hon blir även träffad av blixten stående 

i växthuset hos Ingrid vid ett tillfälle. Hon påverkas inte själv av detta, men all växtlighet 

kring henne dör. Jag återkommer till detta i ett avsnitt längre fram i uppsatsen.  

Andrea Lundgren suddar ut gränserna och skapar gränsland där verkligheten, som vi känner 

den, förändras och genom detta skapas en spänning i texten. Det är inte längre tydligt för 

läsaren exakt vad som står på spel eller vem som är god och ond:  

Där satt barnen på gårdsplanen, omgivna av mörka stammar med älvsvidden bakom sig. De 

satt på en härjad plats. En jätte hade rafsat i snön med stora labbar, tjocka fingrar med gula 

klor hade rivit sönder snötäcket. Eller så hade barnen rullat växande snöklot för att bygga 

en borg.19  

                                                           
17 Lundgren, s.121. 
18 Lundgren, s.153. 
19 Lundgren, s.17. 
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Platsen där barnen sitter kan antingen vara härjad eller en lekplats. Barnens lek kan tolkas 

som någonting oskyldigt, medan ordet härjad snarare för tankarna till en krigszon. Genom att 

blanda dessa fenomen rubbas läsarens förväntningar på vad som är gott och ont, tryggt och 

hotfullt.  

Det skapas en slags magisk slöja över gränslanden samtidigt som allting beskrivs med ett lugn 

som helt självklart. Det är ingenting konstigt med en familj av alar: ”Han vet nog inte ens 

själv vad han söker, tänkte den äldsta alen.”20 Inte heller är det konstigt att det är månens 

perspektiv som beskrivs eller att en fågel gråter. Antropomorfiseringen skapar inget spektakel 

och används inte för att placera naturen i samma roll som människan, som annars ofta är fallet 

inom skönlitteratur21, utan används som en självklar del av världen genom den realistiska ton 

Lundgren har. Det finns ett slags jämnmod i relationen till naturen, som jag tycker mig ana i 

fler skönlitterära verk från Norrland. Ett av dessa är Sara Lidmans Hjortronlandet. Anna 

Salomonsson analyserar den scen i romanen där en takbjälke och en torpmänniska talar med 

varandra, och bjälken uppmanar torparen att hämta ett rep och hänga sig i bjälken, och skriver 

att:  

De konventionella maktrelationerna mellan människa och natur förskjuts något, och den 

antropocentriska maktordningen rubbas. Men positionerna omkullkastas inte, ställs inte på 

ända, utan de sidoställs och samspelar. Metaforiken pekar härigenom mot ett högre mått av 

maktbalans i relationen mellan människa, djur och natur.22   

Det blir alltså inte heller i Hjortronlandet något spektakel när positionerna förändras och 

förskjuts. Det hela tas med jämnmod, ett lugn och en trygghet i den relation av ömsesidig 

respekt som trots allt finns mellan människa och natur.  

3.3 Gränsvarelser  

Först vill jag nämna några likheter med Hjortronlandet när det gäller speciella karaktärer och 

deras funktion, samt deras relation till naturen, för att sedan gå vidare och undersöka några 

karaktärer ur Glupahungern mer ingående. 

När Ingrid blir förbjuden av sin bror att gå ut i skogen ensam, går hon istället till den gamla 

gumman Anna som bor på gården bredvid. Hon får av Anna lära sig namn på blommor och 

                                                           
20 Lundgren, s.122. 
21 Jfr t.ex. reaktionen hos hobbitarna på J.R.R Tolkiens enter, de talande träden, i Sagan om ringen-trilogin. 
22 Anna Salomonsson, Människan och skogen, I: Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv, (Göteborg & 

Stockholm: Makadam förlag, 2018), s.148. 
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växter, men också ett sätt att se på natur som någonting levande. Det finns en utgångspunkt 

hos Anna att blommorna är någonting som kan höra, någonting att prata med:  

 -Hon pratar mest om blommor, sa hon. Anna lär henne ramsor och sådär.  

-Vad för ramsor?  

-Vet inte, till blommorna.23  

Anna i Glupahungern kan inte ses som en gränsvarelse utifrån den information läsaren får om 

henne, men hon spelar trots allt en viktig roll för Ingrid och Ingrids natursyn. Ställer vi henne 

i jämförelse med Hjortronlandet upptäcker vi också någonting annat. Även i Lidmans roman 

finns det en gammal kvinna vid namn Anna, mest troligt finns det inget samband kring 

namnet utan det råkar bara vara en, lustig, tillfällighet. Men det finns andra, viktigare, 

likheter, för precis likt Glupahungerns Anna spelar också Hjortronlandets Anna en viktig roll 

för den yngre generationen. Barnbarnet Claudette får av sin farmor lära sig en ömsesidig 

respekt för naturen, något som snarare liknar ett förhållningssätt och inte bara ett synsätt. Den 

ömsesidiga relationen mellan farmor Anna och naturen skrivs tydligt fram i följande exempel:  

Den gamla satt på marken bakom sin stuga och gjorde ingenting, bara pratade med ripan. 

Det hade kommit en vit ripa från skogen för några dar sedan, hon följde Anna som en tam 

höna.24  

De båda Annorna pratar med naturen. Den ena med blommorna och den andra med djuren. De 

är båda äldre kvinnor som besitter en speciell kunskap om djur och växter, som har funnits 

länge och kommer fortsätta finnas så länge det finns någon som berättar och någon som 

lyssnar. I dessa romaner berättar de äldre kvinnorna och de yngre lyssnar och lär, vilket visar 

på att den natursyn som finns i romanerna är något som går i arv mellan karaktärerna. 

”Skogen som källa till kunskap är en idé som framträder på flera textplan i Hjortronlandet. I 

de flesta av fallen spelar farmor Anna en viktig roll.”25 skriver Salomonsson. De båda yngre 

kvinnorna, Claudette och Ingrid, har alltså en äldre klok kvinna till hjälp för att lära sig, men 

det finns såklart även skillnader mellan verken. I Hjortronlandet hittar vi till exempel ingen 

karaktär som är jämförbar med Glupahungerns Linus.   

3.3.1 Sup-Linus 

Linus är en karaktär som bor i en enslig stuga långt in i skogen. Han håller sig undan 

samhället och dyker bara upp då och då. Han har rykte om sig att dricka mycket, och så gör 

                                                           
23 Lundgren, s.68. 
24 Sara Lidman, Hjortronlandet, (Stockholm: Bonnier, 1955), s.183. 
25 Salomonsson, s.140. 



 

12 
 

han även den kväll då han hälsar på hos Ingrids familj. Han ger henne en ask med karameller 

och hon iakttar honom efter att ha upptäckt en älgklöv i hans påse på golvet: 

Ingrids blick var fäst på Linus, på den breda ryggen och de grova skuldrorna. Hon såg 

framför sig hur han stod dold i ett tätt buskage då älgen närmade sig på andra sidan. […] 

Sedan var han över den. Klorna hade vuxit sig långa rätt genom fingertopparna.26  

Genom Ingrids fantasi och barnaögon presenteras Linus för läsaren som någonting annat än 

bara människa. Han blir inte bara jägare, utan nära nog ett rovdjur. Men det är inte bara i 

Ingrids fantasi som Linus upplevs som mer än bara människa. När hennes pappa Erik senare 

samma kväll följer efter honom genom snön mot hans stuga i skogen upplever även han hur 

Linus förändras:  

Från att ha varit som en bred ränna med djupa nedsjunkna spår efter Linus grova skidpjäxor 

syntes först en stor grop, som om Linus hade ramlat och kravlat runt. Sedan fortsatte 

spåren, men de var annorlunda på något vis.27  

Om Linus blir ett rovdjur, då blir Ingrids pappa ett byte. Och ett byte ser alltid jägaren som 

rovdjur, oavsett hur jägaren ser sig själv. Att Ingrid ser Linus som ett rovdjur kan tolkas som 

ett tecken på att även hon är ett byte. Genom dessa iakttagelser kan man hävda att Lundgren 

minskar distansen mellan människa och djur, vilka båda är del av naturen enligt den definition 

som gjordes i början av uppsatsen. Distansen mellan människa och djur, som här minskas, är 

en distans som egentligen inte existerar utan som är skapad av människan.  

Det antyds på flera ställen i romanen att Linus förändras från människa till djur och tillbaka 

igen. Han är inte bara det ena. Han är både och, samtidigt och var för sig. Han passar inte 

riktigt in i naturen, eftersom han trots allt är mänsklig, men han passar ännu mindre in i 

samhället på grund av sin likhet med ett djur och det faktum att han bor ensam i skogen. Han 

är en gränsvarelse, vilket blir extra tydligt när Ingrids bror Edvin har sett honom i skogen och 

en kort stund senare upplever det här:  

Men det var inte Linus. Han tvekade. Det var någonting större. Ett märkligt, dovt ljud 

hördes. Han hörde hur det kom närmare, inte rakt mot honom, men ändå närmare. Som om 

det markerade, gick på gränsen. En bit skymtade förbi mellan några stammar. Nästan svart. 

Men det var inget djur. Något var fel.  

   Det andades som en människa.28  

                                                           
26 Lundgren, s.34. 
27 Lundgren, s.39. 
28 Lundgren, s.53. 
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Att Linus inte är som andra märks först i samspelet med andra karaktärer. Han skiljer sig från 

de andra på olika sätt: hur han bor, hur han rör sig, vad han gör. I vissa avseenden verkar han 

nästan ha förmågor utöver det vanliga. I en scen verkar han få Ingrids sår att sluta blöda bara 

genom att stryka fingret i luften ovanför det. Det framstår inte som någonting konstigt, 

eftersom Ingrid istället är fokuserad på Linus ögon. De glöder som bärnsten, vilket kan ses 

som omänskligt och bärnsten är snarare en färg som förknippas med djurögon. Han beskrivs 

också som djurlik i det sätt han rör sig när han får syn på ”såret och hejdade sig, vidgade 

näsborrarna och sköt bak huvudet som om hon luktade illa”, men han utgör inget direkt hot 

mot Ingrid. 29 Snarare verkar han tvärtom hjälpa henne. Detta visar på den koppling som finns 

mellan de båda redan från tidigt i romanen.  

Det antyds dessutom inte bara att Linus skulle vara ett djur, han kan även förknippas med den 

björnunge som prologen berättar om. En björnhona kommer till björnträdet, dräktig och sjuk, 

och bygger sitt ide under dess stammar. Honan dör strax efter att hon fött fram sin unge. 

Björnungen överlever genom att dia trädets sav, trädet som i sin tur diar tjärnen. Prologen 

avslutas med raderna: ”Sedan var Björnen borta mycket, mycket länge. Och när den återvände 

skulle den inte vara ensam.”30 I slutet av romanen beger sig en varelse, som mycket väl kan 

vara både en björn och Linus, tillsammans med Ingrid till tjärnen. Den återvänder alltså inte 

ensam. Varelsen beskrivs lukta ”[v]ilddjur, blod och urskog”31 och samtidigt är han sig lik i 

Ingrids ögon med samma klädsel och samma skägg. Varelsens ögon beskrivs dessutom ha en 

bärnstensfärgad glöd, precis som Linus ögon hade i scenen där han verkar läka Ingrids sår på 

kinden.  

Linus har en son, som bor med sin mamma. När hon dör tänker sonen, Simon, ge sig iväg ut 

på haven men istället kommer Linus på besök och säger åt honom att bo i stugan i skogen, där 

ska han vänta på en flicka vid namn Ingrid. Precis som Linus sagt så kommer Ingrid på besök 

till stugan. Hennes bror Adrian har en dröm om Ingrid där hon ”var med den där gamla 

björnen.”32, vilket han berättar under en familjemiddag. Efter middagen är Ingrid full av skratt 

när hon ligger på sin säng och ”[m]ed lysande ögon satte hon sig slutligen upp. Viskade som 

för sig själv. -Linus är tillbaka.”33 Men Linus är inte tillbaka, istället är det Simon hon möter 

                                                           
29 Lundgren, s.97. 
30 Lundgren, s.14. 
31 Lundgren, s.230.  
32 Lundgren, s.92. 
33 Lundgren, s.93. 
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vid stugan i skogen. Detta möte är början på deras relation som så småningom leder till att 

Ingrid blir gravid. Tillsammans med Simon får hon dottern Baba, Linus barnbarn.   

3.3.2 Ingrid  

Redan som barn har Ingrid en stark koppling till både Linus och naturen. För att kort 

återknyta till begreppsdefinitionen i inledningen så vill jag påminna om att se naturen som ett 

tak. Där under samsas växter, djur och människan. Denna koppling lyfts fram och förstärks i 

romanen t.ex. genom Ingrids relation till Linus. Efter hennes fantasi om Linus som ett 

rovdjur, vilket redan nämnts i föregående del, får man ur hennes mors synvinkel läsa följande: 

”Den där ungen ska alltid kladda på fönstret, tänkte hon och läste sedan de spretiga 

bokstäverna med ett felvänt J på glasrutan. BJÖRNEN.”34
 Genom sin mors perspektiv, och 

även sin lillasyster Cecilias, placeras Ingrid i nära kontakt med både djur och växter, 

framförallt träden och björnen. Cecilia ritade ofta: ”Och alltid ritade hon träd kring Ingrid.”35. 

Och det är just genom teckningarna som mamman först får idén att köpa frön till Ingrid, vilket 

blir början på det som så småningom kommer att bli Ingrids handelsträdgård.  

Men det är inte bara av sin mamma som Ingrid får fröer att starta sin odling med, hon får även 

ett björnträds-frö av Linus. Detta planterar hon i trädgården nära vattnet och det växer sig 

stort. Det är ett ovanligt träd som ingen känner igen och inte ens Ingrid själv vet vad det är för 

träd. Detta träd finns enbart i Norrbotten och är mycket ovanligt. Det faktum att Ingrid får ett 

frö stärker hennes koppling till både naturen och Linus ytterligare. Trädets betydelse och 

kopplingen till naturen får ytterligare kraft genom att Simon och Ingrids första kyss dessutom 

sker just vid trädet, strax efter att Simon känt igen trädet och nämnt det vid namn för Ingrid, 

som innan dess inte vetat vad det var för slags träd.  

Ingrid började redan som barn att plantera växter av alla de slag, även växter som i vanliga 

fall inte skulle trivas så långt norr lyckas hon odla och alla växter hon tar hand om verkar 

trivas. Om Ingrid kan ses som en gränsvarelse, kan hennes trädgård ses som ett gränsland. En 

hybridform som Tenngart kallar det, en blandning av samhälle och natur. 36    

Ingrids bröder märker också att det är något speciellt med Ingrid och naturen. Hennes äldre 

bror Adrian drömmer om henne ridandes på ett stort odjur:  

                                                           
34 Lundgren, s.41. 
35 Lundgren, s.46. 
36 Tenngart, s.156. 
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Då såg han henne sitta på det stora djuret som dykt upp bakom stugan. Ingrid skrattade 

ihåligt. 

   - Det är jag som har märket! ropade hon. 

   - Jag kan hjälpa dig, ropade Adrian tillbaka. Kom så tar jag dig härifrån! 

   Ingrid skrattade ännu högre, det skar genom luften. Sedan försvann odjuret in i skogen 

med henne på ryggen.37  

Ingrid ropar att hon har märket och skrattar åt Adrians erbjudande att hjälpa henne. Odjuret 

för tankarna till Linus, björnmannen, och förebådar att Ingrid är utvald till någonting speciellt, 

hon är märkt. Även Linus son, Simon, funderar kring Ingrids utvaldhet:  

Ingrid stannade och vände sig mot honom. Hennes ögonvitor såg ut som porslin. Han 

tänkte: vem är du som gått i skogen sedan du var barn? Över myren och mossan. Kanske 

gick du här med Linus ibland. Följde hans tunga kliv med myggen omkring dig som ett 

skiftande nät. Var det någonstans här i närheten som han valde dig? Märkte dig med 

osynligt brännjärn, gav dig fröet som skulle fjättra dig.38  

I Simons funderingar kan vi se att det är Linus som valt ut Ingrid och genom att hon fick 

björnträds-fröet och planterade det i trädgården så blev hon bunden till platsen. Det är så 

småningom bark från det ovanliga trädet, som växt ur fröet, som Ingrid tuggar i sig under sin 

graviditet. När Ingrid och Simon väntar barn förstärks beskrivningarna av den djuriska sidan 

hos henne. Det sägs bland annat att barnet, Linus barnbarn, som hon bär i sin mage är 

omättligt och att ”Ingrid började gnaga på barkbiten, som ett djur.”39
 Det verkar vara det enda 

som kan mätta den hunger som kommer från barnet i Ingrids mage, vilket visar på en 

koppling även mellan barnet och naturen. 

3.3.3 Den omättliga Baba    

Baba är dotter till Ingrid och Simon, men Ingrid visar aldrig något särskilt intresse för sin 

dotter. Det är snarare Ingrids syster Cecilia som tar hand om den hungriga flickan, som vid sin 

födsel beskrivs, av sin mormor, att ha ”den största mun Elina någonsin sett”.40 Simon gav sig 

av under graviditeten för att resa på haven, som han redan långt tidigare egentligen hade tänkt 

göra. Planer som Linus då ändrade på.  

Redan som foster i Ingrids mage är Baba omättlig. Ingrid äter och äter, men ingenting verkar 

vara tillräckligt. Inte förrän hon tar en bit bark från björnträdet och börjar tugga på den. Den 

                                                           
37 Lundgren, s.85. 
38 Lundgren, s.116. 
39 Lundgren, s.138. 
40 Lundgren, s.139. 
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oerhörda hunger Baba känner fortsätter även under uppväxten. Vid ett tillfälle har hon ätit upp 

alla tomater så att det inte längre finns någonting kvar för Ingrid att sälja. Efter det får hon 

inte längre vara ensam bland odlingarna. Det är inte bara skadligt för henne själv, hon blir 

dessutom farlig för sin omgivning. Detta visas tydligast i den scen där Ingrid, Cecilia och 

Baba är bland odlingarna för att förbereda dessa inför ovädret som kommer. Baba beskrivs då 

stå mitt i gången, med huvudet lätt bakåtlutat, munnen halvöppen och med armarna utmed 

sidorna. Runt munnen har hon bärsaft som liknar blod. Cecilia ser hur blixten går rakt genom 

Baba och känner hur hennes hud är alldeles varm när hon sekunder senare rusar fram till 

barnet. Ingrid tittar däremot inte på sitt barn, utan på växterna runt omkring. Dessa är alla 

skrumpna och döda och liknas vid ”döda soldater på ett slagfält”.41 Det är just denna bild som 

speglar Babas karaktär. Hon är känsloladdad, explosiv, farlig. Hon befinner sig sällan i 

naturen som vuxen, och den lilla natur som beskrivs kring henne framstår oftast som död och 

tom på grund av Babas existens. Hon drivs av en ständig hunger och en längtan efter djupet. 

Det är en längtan som ingen annan i romanen har, en längtan som bara ett fåtal utvalda har. 

Hon blir aldrig lugn och kan aldrig stanna upp, aldrig bli nöjd. Hon rör sig inte horisontellt 

utan svårigheter, de platser hon besöker beskrivs snarare bli utmärglade av henne.  

Baba har inte samma koppling till växter som Ingrid, hon kom snarare att ha en slags koppling 

till vatten. Som barn brukade hon drömma om sin pappa, Simon, som hade lämnat dem och 

gett sig ut på havet. I drömmarna frågade hon honom om havet och han berättade om 

undervattensvärldar och sirener som lockade honom att komma ner dit. Baba tänkte som barn 

också på den ryska häxan som hon fått sitt smeknamn efter. Häxan Baba Jaga som åkte runt i 

sin mortel genom skogen, dag efter dag, letandes efter något. Baba undrade vad det var ”hon 

sökte så besatt där ute i världen? Vad var det som fick henne att ge sig av, gång på gång? Och 

vart? Det måste vara en underbar skatt, eller kanske en hämnd.”42  

Baba växer upp, reser från byn och börjar studera. Redan som barn ställer hon så många 

frågor i skolan att läraren är tvungen att be henne vänta till efter lektionen för att inte 

undervisningen ska störas. På universitetet är det likadant. Hon ställer otaliga frågor och det är 

så Love lägger märke till henne. De möts i rökrutan och Baba får med sig Loves paket med 

cigaretter. När hon dagar senare lämnar tillbaka det har hon fyllt det med hoprullade 

papperslappar. På den första som Love tar upp står det en dikt som börjar med: ”In what 
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distant deeps or skies, burnt the fire of thine eyes?”.43 Återigen har vi den vertikala linjen 

mellan djupet och himlen. Love och Baba blir förälskade och får tillsammans ett barn, en 

flicka vid namn Josephine. Men Babas hunger blir aldrig mättad och hon måste ständigt, likt 

häxan Baba Jaga, utforska nya platser. Detta leder till att hon lämnar barnet hos Love och ger 

sig av. Den enda kontakt de sedan har är de vykort Baba skickar från olika platser hon 

besöker i världen.  

Love hade sedan han var barn varit intresserad av vattnet och det var detta som attraherade 

Baba. Det var bara när han berättade om undervattensvärldar, sirener och dykning som hon 

blev lugn. Det påminner om samtalen hon brukade ha med Simon i drömmarna när hon var 

barn, och likt honom ger hon sig också av. Love tänker: ”Du trodde att jag var havet jag 

älskade. Djuphavet.”44 Han kallar också Josephine för sitt ”havsbarn”45 och känner igen henne 

från sina drömmar. I dessa såg han ett barn sitta i skräddarställning på botten med bubblor 

stigande från munnen.  

Ingrids bror, Adrian, drömmer om Baba, om hur hennes huvud reser sig över jorden med en 

mun som sakta öppnas och ett ekande skratt. I drömmarna ropar han efter henne. Till svar 

kommer det ett sjungande genom rymden: ”Akta er, akta, […] för hungern förvärras tills 

vattnet har mättats!”46 Baba är drabbad av glupan, glupahungern. Adrian ser hur Baba reser 

runt i världen, hur hon aldrig stannar. Hon lämnar platser där allting dött och skrumpnat. Hon 

blir genom glupan skadlig för sin omgivning, hon slukar allting som kommer i hennes väg, 

precis som hon gjorde som barn när hon länsade tomat- och jordgubbsplantorna i Ingrids 

trädgård. Adrian jagar henne genom drömmarna, men når inte fram till henne. Inte förrän 

Love och Josephine för första gången kommer på besök hos Ingrid. Då stannar Baba, och 

Adrian når fram till henne. Han ber henne komma hem, men det hon söker finns inte där. 

Hennes hunger driver henne vidare.    

Den enda som inser och förstår vad som egentligen sker är Ingrid, som genom att offra sig 

själv i den djupa tjärnen i skogen mättar både Babas och vattnets hunger. Hon läker skogen 

genom att offra sig själv, (i Babas ställe), vilket möjliggör för Baba att komma hem, stanna 

upp, vara mätt – vara nöjd. Skogen nämns vid flera tillfällen som djupskogen och i skogen 

finns Djuptjärn även kallad Bråddjupet. Baba har hela livet haft en stark längtan, en hunger. 
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Hon har längtat efter djupet, vilket också var det som gjorde att hon fastnade för Love. Han 

som pratade om Djuphavet. Baba är en annan slags gränsvarelse än Ingrid och Linus. Baba är 

vertikal, hon rör sig mellan högt och lågt, precis som det beskrivs när hon sitter i 

fönstersmygen i trappen som barn, ”i gränslandet mellan himmel och jord.”47 De horisontella 

gränsvarelserna har en sammankoppling, de hör ihop och kan röra sig genom gränslanden 

utan problem. Baba har ingen samhörighet, hon har ett sökande. En längtan efter något som 

hon aldrig hittar, en hunger som inte stillas förrän vattnets hunger har stillats. Det är där 

hennes koppling till naturen, till djupet, finns. Hon är en vertikal gränsvarelse.   

Det stora björnträdet vid tjärnen i skogen beskrivs efter Ingrids självoffrande ha ”ärret från ett 

stort sår” och Simon tänker om Baba: ”När du kom tillbaka var du en annan. Hungern hade 

lämnat dig.” Tillsammans med Simon står Baba vid den djupa tjärnen långt in i skogen och 

säger ”-Det skulle ha varit jag.”48 Simon säger inte emot, och Ingrid beskrivs vara i sin 

”undervattensträdgård”. Ingrid måste alltså inte bara ta Babas plats som offer till vattnet. Hon 

måste också bli en vertikal gränsvarelse, som Baba, genom att hennes trädgård flyttas till 

under vattnet. Undervattensvärlden, som Baba varit så fängslad av, kan alltså ses som en del 

av naturen, som ytterligare en komponent under naturtaket.  

3.4 ”skogen är sjuk”   

Hur vet man att träd inte mår bra, inte trivs, är döende? Är det slokande blad och bruna, torra 

barr? Ingrid drömmer att hon är i skogen. Som hastigast nämns att träden längs hennes väg ser 

vissna ut, men det är först när hon kommer fram till det stora trädet, björnträdet, vid tjärnen 

som någonting av vikt sker. Hon upplever trädet som levande, med ett öppet sår där livet 

rinner ut. Hon känner med trädet och genom kontakten mellan trädets stam och sin egen 

kropp känner hon dess rytm:      

Stammarna kramade varandra som ormar. Nästan som om de rörde sig. Det största trädet 

hade en djup spricka i stammen, och ur den vällde en tjock mörk sav som täckte marken. 

De grova rötterna ledde rakt ner i en liten tjärn intill. Hon visste genast att trädet var sjukt. 

Livet rann ur det öppna såret. Hon vadade genom saven för att komma närmare, la armarna 

runt stammen så långt hon nådde, försökte stoppa utflödet med sin kropp. Det dånade 

omkring henne och en stark lukt stack henne i näsan. Hon ville vända sig om, men kunde 

                                                           
47 Lundgren, s.153. 
48 Lundgren, s.236. 
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inte. Snyftande pressade hon kinden mot stammen, blundade och hörde hur det viskade och 

sjöng där inne. En tung rytm fick hennes kropp att skaka.49  

 

3.4.1 Love på besök 

Love och dottern Josephine kommer till byn på besök och en av Ingrids bröder, Adrian, 

berättar om platsen för Love: ”- Det var fors här innan de byggde kraftverket, berättade han. 

Då kunde man fiska lax, men nu är det slut med det.”50  

Naturen är inte orörd och vild. Människan tämjer den och kräver något av den, men det läggs 

inte heller här någon värdering i det. Vad denna mening får för betydelse ligger i läsarens 

tolkning, men det skrivs inte ut i texten vilka känslor detta faktum har skapat hos brodern eller 

om det har skapat konsekvenser för omgivningarna. Love och Adrian fortsätter sitt samtal 

under en promenad i skogen och pratar om vad Ingrid har sagt:  

- De senaste åren har hon sagt att skogen är sjuk, sa Adrian. Vad hon nu menar med det.  

   Love såg sig omkring. Fåglarna hoppade omkring på marken, i träden. Allting var grönt 

och brunt och luktade liv.  

- Den ser inte vidare sjuk ut, sa han.  

[…] 

- Alla avgaser, sa Love. Miljögifter? 

Adrian skakade på huvudet. 

- Avverkning? 

- ’Det finns något i skogen’, sa Adrian. Så säger hon. 

[…] 

-Känner du inte? 

Love hejdade sig, stannade på den barktäckta stigen de följde. Slog ut med armarna och 

skakade på huvudet. 

- Du är ju inte härifrån, sa Adrian avväpnande och fortsatte gå igen.51   

Love är inte därifrån. Han tycker att skogen luktar liv och har en annan syn på naturen. Han 

tänker i första hand på miljöförstöring i form av gifter och avverkning, sådant skapat av 

mänskliga handlingar, inte på skogen och naturen som levande. Men naturen verkar inte ta 

skada alls av människan, utan istället av det som enligt Ingrid finns i skogen – glupans kärna 

                                                           
49 Lundgren, s.130. 
50 Lundgren, s.192. 
51 Lundgren, s.198–199. 
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längst in i skogen. Det har ingenting med den mänskliga påverkan att göra. Skogen har en 

egen agens.  

Love har inte samma förståelse av naturen som Ingrid och Adrian, inte heller som Anna i 

Hjortronlandet, som beskrivs ha ”djurtycke, det fanns ett samförstånd mellan henne och 

djuren. Inga kräk förebrådde Anna hennes människoskap.”52. Inte heller verkar han ha samma 

natursyn som den Lidman, enligt Bränström Öhman, visar upp i flera av sina verk utöver 

Hjortronlandet. Annelie Bränström Öhman skriver om hur synen på naturen tydligt finns hos 

Lidman i de texter hon skrev: 

Förenklat låter det sig sägas att övertygelsen om människans syskonskap med träd och djur, 

insikten om nödvändigheten av en helhetsförståelse av existensen, inom och utom 

mänsklighetens verbala förståelse, löper som en glödtråd genom det mesta hon skrev.53  

Love har en större distans till naturen jämfört med Babas familj, både rent fysiskt men också i 

tanken. Genom hans tankar om miljöförstöringarna placerar han människan i motsatsposition 

till naturen, människan blir naturens fiende och inte en del av den. Under besöker sitter 

Josephine, Ingrids lilla barnbarn, under ett träd på gården när Ingrid upptäcker att fåglarna 

beter sig konstigt: 

En underlig känsla kom över Ingrid, fick henne att resa sig och långsamt borsta bort jorden 

från sina byxknän. Det är något som har hänt med fåglarna, tänkte hon.54  

Strax därefter attackerar fåglarna barnbarnet. Fåglar har på olika sätt varit en del av romanen 

och Simon har även berättat för Ingrid hur hans mamma brukade säga att fåglarna vad 

skogens budbärare. Sätter man ihop det med att det är första gången barnet besöker sin släkt i 

Norrland, vilket innebär att hon därför inte har spenderat tillräckligt med tid där för att ta del 

av den natursyn som går i arv, kan man tolka det som att naturen inte accepterar henne. Hon 

hör inte hemma där, trots att halva hennes släkt kommer därifrån.    

                                                           
52 Lidman, s.161–162. 
53 Annelie Bränström Öhman, SARA LIDMAN OCH ”SAM-VETTETS” EKOLOGISKA RUM, I: 

Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv, (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2018), s.116–117.  
54 Lundgren, s.224. 
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3.5 Platsens betydelse  

3.5.1 Norrland  

Platsen för Glupahungern är södra Norrbotten, någonstans längs Luleälven. Även för 

Hjortronlandet är platsen Norrland, men istället norra Västerbotten. Dels använder båda 

romanerna dialekt för att markera vilken plats det handlar om:  

-Hinn finns he väl ånt nän bjärn.55  

Hell om bjern ha rivi någe, vredgades Nordmark, han hatade björn.56  

Men, även björnen visar tydligt vilken del av landet vi befinner oss i. I de södra delarna finns 

inga vilda björnar.57 Björnen blir en platsmarkör och får symbolisera naturen, platsen och det 

vilda. Den får symbolisera Norrland. Vi kunde se i exemplet med Loves besök och i exemplet 

med Annorna, att det finns en speciell natursyn i dessa norrländska verk. Naturen kommer på 

något vis närmre människorna, de står på samma nivå. Fanny Lindgren skriver i 

Norrlandslitteratur om Fredrika Bremer och Pelle Molins litteratur, som båda utspelar sig i 

Norrland:  

Bremer bygger upp en civilisation i norr, där människorna likt Cecilia Nordenhielm lyckas 

tukta den karga naturen, medan Molins karaktärer lever i ett mer symbiotiskt förhållande 

med sina omgivningar.58  

I dessa verk menar Lindgren att det går att urskilja två olika förhållningssätt till naturen. I 

Bremers handlar det om att tämja naturen medan det i Molins snarare handlar om att leva 

tillsammans med naturen, precis som i Glupahungern och Hjortronlandet. Lindgren skriver 

också:  

Samtidigt svävar i många beskrivningar av Norrland en air av mystik kring just naturen, 

som om det där finns någonting magiskt och stärkande för människans själ. […] Med andra 

ord är det sådant som betraktas som oförstört och genuint med Norrland som skrivs fram av 

Bremer, sådant som kan hela det inom människan som civilisationen förstört.59 

Jag tycker mig se att blicken utifrån, riktad på naturen och mot Norrland, anser att naturen är 

till för att ge människan något, den ska hela människan. Blicken utifrån lutar mer åt att vara 

                                                           
55 Lundgren, s.73. 
56 Lidman, s.92. 
57 http://www.skansen.se/sv/brunbj%C3%B6rn hämtad: 2019-01-03 10:35 
58 Fanny Lindgren, BLICKAR PÅ NORRLAND: Vad ser Fredrika Bremer och Pelle Molin?, I: 

Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv, (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2018), s.28. 
59 Lindgren, s.17. 

http://www.skansen.se/sv/brunbj%C3%B6rn
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antropocentrisk, medan blicken inifrån snarare lutar åt att vara ekocentrisk. Blicken inifrån 

Norrland och inifrån naturen menar istället att människan och naturen ska hela varandra, 

samarbeta och leva tillsammans. De som har utifrån-blicken stannar sällan kvar tillräckligt 

länge för att uppleva årstidernas brutala skiftningar och vinterns mörker och ensamhet. De 

kommer på besök en stund och ser de vackra vyerna och åker sedan vidare. De upplever inte 

den känslan som uttrycks i Hjortronlandet… 

Vintern var så lång, människorna hann glömma andra årstider under dess härjningar och 

blev lika förvånade varje gång den tog slut.60  

…och i Glupahungern: 

För distansen mellan folk ökade med mörkret och vintern, och trots att de trängdes tätare 

samman, framför eld och ljus, såg de varandra allt mindre i ögonen. Kanske var det en 

skräck de skydde, vände blicken in i väggen för att slippa se sin egen ångest i barnens ögon. 

    Det var som en smitta, denna instängdhet som blev en tvingande gemenskap. Och 

tystnaden hängde över dem som en duk från förr som man kvävde spädbarnen med för att 

slippa se dem hungra.61  

Vintern beskrivs som ensam, mörk och påfrestande men samtidigt innehåller den både ett hot 

och en potential. I Hjortronlandet beskrivs hoppet genom förvåningen som varje vår infinner 

sig hos människorna när vintern tar slut. Det mörka och tunga varar inte för evigt. I 

Glupahungerns beskrivning av vinterns påverkan på människorna anar man ett hot, någonting 

som kan bli för tungt för människan att bära och, som genom jämförelsen med duken som 

kvävde spädbarn, har kraft nog att vara dödande. Bränström Öhman skriver om Sara Lidmans 

dagboksanteckningar, skrivna efter flytten tillbaka till barndomshemmet i norra Västerbotten: 

I de här raderna framträder en gryende aning om att tomheten och glesheten mellan 

människor i byn härbärgerar en möjlig artöverskridande kommunikation och gemenskap 

med allt levande, där relationen mellan träd och människa tillskrivs en nyckelroll. Hon 

närmar sig tanken att det till och med kan handla om en ömsesidig längtan, som bidrar till 

att upplösa de konventionella gränserna mellan människa och natur.62  

Kanske är det i just denna tysta, mörka och ensamma årstid som ett frö börjar gro, som 

utrymme ges och kan leda till den ömsesidiga respekt mellan natur, djur och människa, som 

analysen visar finns i både Hjortronlandet och Glupahungern.   

                                                           
60 Lidman, s.160. 
61 Lundgren, s.75. 
62 Bränström Öhman, s.121–122. 
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4. Sammanfattning  

Genom karaktärerna Sup-Linus och Ingrid skrivs förhållandet mellan människa och natur i 

första hand fram. Linus är i gränslandet människa-djur och Ingrid mellan samhälle-skog. 

Linus är, genom att diskret styra Ingrid och Simon, den som utför skogens och vattnets 

ärende. Han är den ultimata gränsvarelsen, och Ingrid och Simon kan ses som hans verktyg. 

Ingrid är dock speciell, dels genom sin relation till växterna och dels genom sitt självoffrande 

för dottern Babas skull. Genom relationen till växterna och relationen till Linus blir hon en 

gränsvarelse. Baba, som i princip är född för att offras till Bråddjupet, är drabbad av 

glupahungern. Detta visar sig genom det vertikala gränslandet istället för det horisontella. 

Hon befinner sig mellan himmel-jord, i något slags känsloladdat spänningsfält.  

Lidmans roman har ett liknande förhållande mellan människa och natur som i Glupahungern, 

men saknar mycket av den mystik som finns i Lundgrens roman. Det magiska och mystiska 

kommer, som Fanny Lindgren visar, från en utifrånblick på Norrland och naturen. Lundgren 

har tagit det bästa av båda världar och skapat en ny, sammanlänkad blick och natursyn. Hon 

kan själv aldrig få en utifrånblick på Norrland, eftersom hon kommer från Boden, men hon 

verkar ändå ha inspirerats av det exotiska som en utifrånblick ger. Hon utnyttjar denna blick 

och använder sig av det magiska skimmer den ger, och lägger detta över sin roman. I romanen 

är det Love som har utifrånblicken. Han kommer från staden. Men genom Loves besök 

konstateras det bara att de som inte kommer från platsen inte heller ser den på samma sätt som 

de som är födda där, som de som har inifrån-blicken. I detta läggs, av romanen, inga 

värderingar. Han förstår bara inte och kan inte heller förväntas att förstå eftersom han inte är 

därifrån.  

Love delar därför inte heller den natursyn som i stort genomsyrar verket. Han ser människan 

och naturen som motsatsförhållande. Människan blir i hans syn en fiende till naturen. Genom 

avverkningar och miljögifter skadar människan naturen. Men i verkets natursyn står snarare 

människan och naturen på samma plan, de tillhör varandra så att säga. Lundgren visar upp två 

olika natursyner i romanen. En som kommer inifrån naturen och inifrån Norrland, samt en 

som kommer utifrån, från andra platser och från samhället.  

Platsens betydelse för natursynen blir extra tydlig i jämförelsen mellan de båda Annorna. Där 

syns en tydlig likhet med den äldre kvinnan som besitter kunskap om djur och växtlighet och 

för denna kunskapen vidare till den yngre generationen. En natursyn som går i arv, helt 
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enkelt. Detta kan förklara varför Love inte har samma natursyn som de andra i Glupahungern, 

han har inte samma arv eftersom han inte kommer från samma plats.  

5. Avslutande diskussion  

Natursynen i både Lidmans och Lundgrens verk faller utan tvekan väl ihop med en del av 

dagens miljörörelser och naturvänner. Ett nygammalt tankesätt om att respektera och 

samexistera med naturen, värna om dess varande, har för en kort stund i vår västerländska 

historia försvunnit, eller snarare legat vilande och aldrig riktigt glömd. Nu blomstrar den på 

nytt, i en uppdaterad form såväl i litteraturen som i verkliga livet. Men, även platsen i sig gör 

en viss skillnad för natursynen. Om man ser på litteraturen, så verkar det som att den 

norrländska litteraturen innehåller ett slags jämnmod i förhållandet till naturen. Det förstoras 

inte upp och görs till räddande hjälteinsatser för den förgiftade miljön. Det verkar som att ju 

längre avståndet till naturen blir desto större och mer heroiskt blir det att rädda den, samtidigt 

som det antropocentriska tänkandet blir kraftigare och det ekocentriska svagare ju längre 

avståndet blir.  

I inledningen till Norrlandslitteratur skriver Öhman, Johansson och Degerman, främst 

angående postkolonialism och exotism, om norrländsk litteratur:  

Också i dag, hos dem av våra samtida författare som rör sig i den norrländska miljön, en 

Mikael Berglund eller en Ida Linde, blir historien ett redskap som ger författaren möjlighet 

att se tillbaka på betraktaren som kommer utifrån, att vrida sig ur objektifieringens grepp 

och svara.63  

Jag tänker däremot att detta inte bara går att applicera på idéer kring postkolonialism och 

exotism. Jag tänker att det delvis även är vad Andrea Lundgrens roman gör. I Glupahungern 

skrivs den ärvda natursynen fram, samtidigt som storstadsbons natursyn visas upp utan att 

värderas. Byborna ges plats att tala, och tycka, och tänka, kring Loves natursyn. Och det är 

många olika röster som får höras, många olika åsikter. Ingrid tycker att han inte har med 

skogen att göra, eftersom han kommer någon annanstans ifrån. Adrian förstår däremot att 

Love inte kan ha samma syn och förståelse för naturen, just eftersom han inte kommer 

därifrån, men tycker trots det att han har rätt att få veta vad Ingrid har känt, att skogen är sjuk. 

Genom dessa olika röster, och Loves egna frågor om miljöförstöring, skrivs det fram att 

natursynen kan se olika ut beroende på geografisk position men det lämnas ovärderat.  

                                                           
63 Degerman, Johansson & Öhman (Red.), Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv, (Göteborg & Stockholm: 

Makadam förlag, 2018), s.8–9. 
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Paul Tenngart skriver i sin sammanfattning över ekokritiken om den del som kallas 

ekofeminism, vilket jag tycker hade varit ett spännande grepp att applicera på Glupahungern, 

att ”[e]kofeminismens grundläggande idé är att människans hänsynslösa utarmning av 

naturresurserna bygger på samma hierarkiska tänkande som mannens förtryck av kvinnan.”64  

Man skulle kunna se mannen och björnen som ett, via den bild av Linus som skrivs fram där 

han är både man och björn. Han är vilddjuret som tvingar Ingrid att stanna kvar genom 

kopplingen till trädet, till platsen. Han är också den som tvingar Simon att stanna kvar istället 

för att resa ut på havet. Och detta gör att han också är den som ser till så att Ingrid kan bli 

gravid med Baba, vilket leder till att hon offrar sig själv för att skydda sitt barn. Skydda henne 

från det som Linus, björnen och mannen, hade planerat. Skydda henne från mannens förtryck. 

Men, detta perspektiv överlåter jag åt framtiden och någon annan. 

Jag vill istället knyta an till inledningen av denna uppsats, där jag skrev om 

berättarföreställningen av Ellenor Lindgren och den skillnad jag uppfattade mellan romanen 

och teatern. Efter att ha undersökt och analyserat romanen tycker jag mig se det som Lindgren 

eventuellt såg. Jag vill påstå att Lindgren har tagit fasta på just den magiska slöja, som Andrea 

Lundgren lagt över romanen genom att kombinera en inifrån- och utifrånblick på Norrland, 

och med denna har hon skapat en trolsk och spännande föreställning.  

  

                                                           
64 Tenngart, s.160. 
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