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What’s Hiding in the Woods of the Swedish North? 
– About nature, humans, and exoticism in three contemporary northern Swedish novels – 

This essay aims at exploring the use of nature and the supernatural in contemporary northern 
Swedish literature, in the light of the long historical exploitation of the area and the conflicts 
this caused. The novels that are being examined are Stallo by Stefan spjut, Glupahungern by 
Andrea Lundgren and Ett föremåls berättelse om obesvar by Mikael Berglund. The essay is 
underpinned, first and foremost, by theories of ecocritisism and postcolonial ecocritisism in 
order to explore the relations between humans and environment. In addition to this, theories 
of time-space relations and movement as well as theories of human-animal relationships and 
transformations are used. 

The analysis focuses on movement in time-space, the relationship between bear and child, and 
human-bear and troll-bear transformations in the novels. The different paths that are chosen 
by the characters in the novels reveal varying ways in which humans relate to nature, and as a 
result also relations to, and ideas about, the Swedish north. For example, the nomadic people 
in Ett föremåls berättelse om obesvar moves according to seasonal change, while the crowns 
men from the south establish their settlements close to the natural resources they are 
exploiting, in this case silver, and adjust nature to their own needs. These relationships are 
also made visible in relation to the non-human animals as well as non-human animal 
transformations in the novels: for example the troll-bear transformations in Stallo elaborates 
the idea of northern Sweden as a wilderness, whilst Glupahungern rather use this idea of 
northern Sweden in order to criticise the anthropocentric norm. 

In conclusion, all three novels relate in different ways to the history of, and ideas about, the 
Swedish north, which in turn are closely connected to stories about nature and the 
supernatural. The novels display a critical relationship towards historical events, as well as 
present day ideas and approaches to northern Sweden, nature and animals.
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1. Inledning, en prolog 
Vad är norrländsk litteratur? ”Naturen är första rummet och sedan kommer människorna in i 
det” svarar en författare i tidskriften Provins enkät om vad som eventuellt kännetecknar 
norrländsk litteratur. Många återkommer till just ord som ”natur”, ”karghet”, ”tystnad”, 
”glesbygd” och ”ensamhet”. Någon vänder sig i nästa mening mot sin egen bild: ”Samtidigt 
är ju detta en gigantisk fördom jag själv är en del av genom mina associationer”.  Ett något 1

komplicerat förhållande framträder. Många vänder sig mot sitt eget svar på frågan om vad 
som kännetecknar norrländsk litteratur. Varför? Någon är inne på att det handlar om 
maktförhållanden: ”unga författare bär på känslan av att det ändå är någon typ av 
marginaliserad plats man befinner sig på. Sedan finns det ju författare som försöker få det till 
vilken plats som helst, men det funkar inte. Fakta står i vägen för fiktionen”.  Kanske tvekar 2

man inför att se på sin plats med en utomstående blick, vilken ofta betraktat Norrland som 
perifer natur. Det är den där blicken som ser Norrland som ett problem som måste lösas.  Det 3

är den där blicken som undrar varför man blev kvar, eller varför man flyttade hem.  4

 Ändå tycks denna exotiska natur vara viktig, för trots allt återkommer just naturen som 
den norrländska litteraturens potentiella gemensamma nämnare hos de författare som svarat 
på enkäten i Provins. Berättelser om Norrlands natur kommer kanske inte bara utifrån, utan 
även inifrån. Reproducerar detta bara bilder av Norrland, eller finns där någonting annat? Vad 
gömmer sig i skogen? 
 ”Sagoväsen intar vuxenböckerna” är titeln på en artikel i Västerbottenskuriren den 
tjugonde mars 2014. Artikeln beskriver hur dessa väsen på senare år tycks ha återtagit en 
förlorad plats i vuxenlitteraturen: ”troll, vättar och älvor har på allvar flyttat ut i 
vuxenlitteraturen igen. Folktrons väsen har skakat av sig de sista resterna av påklistrad 
gullighet”.  I fokus för artikeln står bland annat Andrea Lundgrens roman Glupahungern som 5

handlar om en familj i Norrbotten som på olika sätt påverkas av den djupa skogens nycker 
och övernaturliga sätt att styra människornas liv och död. 
 Den norrländska litteraturen har kanske inte alltid kännetecknats av sina magiska 
komponenter. När Pelle Molin i slutet av 1800-talet skrev novellen ”Historien om Gunnel” 
som innehåller folkloristiska inslag som exempelvis vittra, blev den inte speciellt väl 
mottagen av litteraturkritiker, varken då eller senare under 1900-talet. Snarare har denna 
tematik setts som problematisk i och med den bild av Norrland som förmedlas genom 
novellen: ”Att […] gestalta andra företeelser, vilket man menade att Molin och andra 
författare med honom gjorde, uppfattade man som att blunda för den krassa verkligheten”.  6

 Provins, ”Enkät: Norrländsk litteratur – Tänker du att det finns någonting som är kännetecknande för norrländsk litteratur 1

och i så fall vad? Känner du dig som en norrländsk författare?”, 1:2016, 59.
 Ibid., 61.2

 Bo Nilsson och Anna Sofia Lundgren har undersökt hur Norrland beskrivs i politisk retorik, och konstaterar följande 3

angående motioner mellan 1991-2013: ”what was special was the way Norrland was not only thought to harbour problems – 
it was itself constituted as one, and it was often its rurality that seemed to be the issue”. 
Bo Nilsson och Anna Sofia Lundgren, ”Logics of rurality: Political rhetoric about the Swedish North”, i Journal of Rural 
Science, vol. 37, 88.
 Clara Bodén och Lisa och Sofia Josephson, ”Hur börjar en decentraliserad revolution?”, i Provins, 3:2015, 62-66.4

 Sara Ullberg, ”Sagoväsen intar vuxenböckerna”, Västerbottenskuriren, 2014-03-20.5

 Anders Öhman, De förskingrade, Symposion: Stockholm, 2004, 25.6
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Denna krassa verklighet syftar till industrialiseringen av Norrland med allt vad det innebar för 
de enskilda människorna. Många slet i skogsbruket efter att ha sålt sina marker till stora 
skogsbolag, ibland under mycket tvivelaktiga omständigheter, och där säljarna snart kunde 
finna sig själva vara arrendatorer på den mark de några år tidigare ägt.  Även 7

malmbrytningen, bygget av inlandsbanan och uppdämning av älvarna var nya områden som 
krävde mycket arbetskraft. Arbetet och förhållandena inom dessa sektorer är snarare teman 
mycket av litteraturen från Norrland behandlar under slutet av 1800-talet och första halvan av 
1900-talet.  8

 Samtidigt har det funnits en linje inom den norrländska litteraturen som behandlat 
folkliga myter, sagor och övernaturliga teman, eller det som Molins kritiker skulle kalla för 
vildmarksromantik. Tidiga exempel på sådana författare där naturen spelade en viktig roll är 
Alfhild Agrell, Walter Hülphers, Valdemar Lindholm, Gustava Svanström och Hjalmar 
Höglund. I berättelsen ”Snöskalle-Kersti” från 1902 skriver Hjalmar Höglund om Kersti som 
blir bergtagen av de troll hon ägnade för mycket tid åt att tänka på. De väsen som figurerar i 
berättelsen är det inte längre många som tror på i bygden, men ingen vågar heller riktigt 
misstro dem. Det övernaturliga är en del av historieskrivningen inom berättelsen.  9

 Det finns således flera ingångar till att försöka förstå den norrländska litteraturen, och det 
ena behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra. Anders Öhman skriver i boken De 
förskingrade om vikten av att se litteraturens dimensioner: ”Kategoritänkandet har […] en 
lång tradition i litteraturhistorieskrivningen som riskerar att reducera rikedomen i den 
norrländska litteraturen, och kanske även utgöra en hämsko på dess framtida utveckling”.  10

Det kan således vara att betrakta som en förenkling att se arbetarlitteraturen, eller 
indignationslitteraturen, som fundamentalt skild från allt vad naturromantik kan kallas. 
Valdemar Lindholm beskriver exempelvis i När skogen dör från 1901 hur bönder blev lurade 
att sälja sina ägor och senare fick lönearbeta på samma marker, på samma gång som naturen 
själv behåller en viktig position i hans verk: 

 Ibland talar man nog om skogen också. Om skogen, huggen, stympad, dödad. Och 
om pengarna, som skogen ger. 
 Men den levande storskogen, där far och farfar och hans far före honom levde och 
dogo i kamp med en karg natur, – där de hörde trollsånger från bergen och sjöarna och 
sågo viterdrottningen bleka sitt silver i midsommarnattens mattljusa dager – den bry de 
sig ej om. Den håller på att dö för dem. 
 Glädjen är död. Livet är borta. Människorna bli arbetsmaskiner i sågverksbolagens 
händer.  11

Det är alltså inte nödvändigt att sära på poetiska skildringar av naturen och en krass 
verklighet.  

 Sverker Sörlin, Framtidslandet – debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet, 7

Carlssons: Stockholm, 1988, 54.
 Exempel på författare som behandlade dessa teman kan vara Karl Östman, Gustav Hedenvind-Eriksson och Olof Högberg.8

 Hjalmar Höglund, ”Snöskalle-Kersti” i Mellan älfvarna – skildringar från Norrländska bygder, Hugo Gebers Förlag: 9

Stockholm, 1902, 64-68.
 Öhman, 14.10

 Valdemar Lindholm, När skogen dör, Hugo Gebergs Förlag: Stockholm, tredje upplagan, 1911, 10.11
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 Den konflikt som i mycket legat till grund för många av de problem som formulerats i 
den norrländska litteraturen, och så även i När skogen dör, är den mellan norr och söder, 
centrum och periferi, stad och land. Det är en konflikt där naturresurser spelat en avgörande 
roll. Under 1600-talet fick staten reda på att det fanns silver i Nasafjäll, något som Sverker 
Sörlin i Framtidslandet beskriver som ”en tragisk upptakt till en hel rad havererade 
gruvföretag, som trots de usla resultaten aldrig förmådde utsläcka den merkantilistiska 
entusiasmen inför nya fyndigheter”.  Kolonialiseringen fortsatte således. Människor lockades 12

att flytta till Norrland med skattelättnader och under 1700-talet ökade intresset för vad de 
norrländska naturresurserna kunde bidra med till stadskassan.  När Sverige förlorade Finland 13

1809 fick Norrland en symboliskt viktig betydelse, och integrerades allt mer i landet i stort 
genom exempelvis försvarets position i Boden, järnvägen, telegrafen och telefonen. Det var 
också under 1800-talet som industrialiseringen tog fart på allvar. Skogsbruket blev allt 
effektivare, älvarna dämdes upp och malmbrytning påbörjades. Runt sekelskiftet 1900 var 
industrialiseringen av norra Sverige i full gång. 
 Det var även runt denna tid norrlandsfrågan hamnade på tapeten. Sörlin beskriver 
norrlandsfrågan som en mycket komplex sak där det är svårt att knyta personer till en viss 
ståndpunkt beroende på geografi eller ideologi. I grunden, menar Sörlin, handlade dock 
norrlandsfrågan om vilken typ av samhälle man ville bygga i norr, där en rad mycket 
grundläggande frågor låg i fokus: ”Hur bör ett gott samhälle vara beskaffat? Vem skall äga 
produktionsmedlen? Skall samhället baseras huvudsakligen på jordbruk eller industri? Vilken 
livsform är den bästa, staden eller landets?”.  I retrospekt kan man konstatera att industrierna 14

fick en allt mer central roll i hela Sverige under 1900-talet, men att den expansion man velat 
se i Norrland aldrig riktigt tog fart. Under 20- och 30-talen fick många sågverk lägga ned, och 
under 1950-talet infördes den omfördelningspolitik som skulle återinföra resurser till de 
glesbefolkade regionerna i norr.  15

 Under hela denna period blev den samiska ursprungsbefolkningen på olika sätt indragna i 
kolonialiseringsprocessen. Under de olika gruvbrytningsprojekten på 1600-talet engagerades 
samerna för att med sina rajder transportera mineraler från fjällen ut till kusten, och redan från 
mitten av 1500-talet betalade den samiska befolkningen skatt till staten.  I och med att allt 16

fler nybyggare sökte sig till de norrländska områdena blev både statens och kyrkans närvaro 
starkare, vilket påverkade samerna: ”I stora drag innebar mycket av statens och kyrkans 
verksamhet att samerna alltmer försvenskades”.  Konflikter om landområden och jakt- och 17

fiskemöjligheter uppstod även mellan samer och nybyggare, vilket bidrog till en rad olika 
gränsdragningar, som exempelvis odlingsgränsen 1867, i försök att skilja samernas och 

 Sörlin, 27.12

 Ibid., 35.13

 Ibid., 158.14

 Ibid., 254.15

 ”Drömmen om outtömliga rikedomar i norr”: http://www.samer.se/1229 , hämtad 2016-02-09. 16

”Skatt till staten”: http://www.samer.se/1228 , hämtad 2016-02-09.
 Norrländsk uppslagsbok, ”Historia – Förhållandet till stadsmakten”, bd 4, Norrlands Universitetsförlag: Umeå, 1996, 53.17
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nybyggarnas näringar åt och således minska konfliktytor.  Kort sagt har relationen mellan 18

samer och det Svenska samhället länge varit spänd, vilket de rasbiologiska undersökningarna 
runt sekelskiftet 1900 ytterligare bidrog till att infektera.  Fortfarande pågår konflikter om 19

land i samband med exempelvis gruvbrytning, där Gállok är ett aktuellt exempel.  Stundtals 20

är stämningsläget mycket högt, och Kalla fakta på TV4 rapporterade under hösten 2015 om 
hur renägare fått sina djur dödade under mycket brutala omständigheter, något som både 
filmats och lagts ut på nätet av förövarna.  21

 Frågan om förhållandet mellan stad och land, norra och södra Sverige är även den 
fortfarande aktuell. Debatten har kanske aldrig riktigt stannat av, under 60- och 70-talen 
jämfördes kolonialiseringen av, och situationen i Norrland ofta med den i tredje världen.  22

Den allt tilltagande urbaniseringstakten har bidragit till en allt mer påtagligt problematisk 
situation för de som bor på landsbygden då skolor läggs ned och vårdmöjligheter försämras.  23

Under våren 2015 sändes på SVT en rad program på temat stad och land, både debatter och 
granskande reportage.  Tidskriften Provins tredje nummer 2015 hade temat ”Iscensättningen 24

av Norrland” där bland annat vilken bild av Norrland och norrlänningar som reproduceras 
diskuteras och problematiseras. Om detta handlar även kulturgeografen Madeleine Erikssons 
avhandling (Re)producing a periphery – popular representations of the Swedish north från 
2010 där hon bland annat diskuterar hur bilder av Norrland som exotiskt naturlandskap likväl 
som perifer glesbygd människor flyttar från, och norrlänningen som arbetslös bidragstagare 
reproduceras i nyheter, film och marknadsföring.  Journalisten Po Tidholm skriver även han 25

om den moderna norrlandsproblematiken i bland annat sin essäsamling Norrland och tar 
bland annat fasta på den ilska och uppgivenhet många människor i Norrlandsregionen bär på 
över sakernas tillstånd:  

De sitter och petar i pizzan och utstrålar bara uppgivenhet. [—] Konflikten är tydlig. Det 
är ’vi här uppe’ och ’dom där nere’. Denna misstro mot makten genomsyrar allt, och ändå 
verkar de inte bry sig om vad ’makten’ egentligen är. Den bara finns därnere. Och den 
bryr sig inte om dem. 
 De pratar på som om turistbyrån betalat dem för att sitta här och vara typiska.  26

 Kort sagt är frågan om Norrland, och norrlänningarnas, förhållande till södra Sverige 
varken nyligen uppkommen eller lagd till handlingarna. Mitt i detta har litteraturen som sagt 
tagit fasta på olika perspektiv, och arbetarlitteraturen är central under första halvan av 1900-
talet. Vidare får trots allt naturen, sagan och de övernaturliga inslagen en mer framträdande 

 Norrländsk uppslagsbok, 1996, 54.18

 Lennart Lundmark, ”27 Skallmätningar och rasblandning”, Stulet land – svensk makt på samisk mark, Ordfront: 19

Stockholm, 2010, 214-220.
 Anna Sunna, ”Gállok – från tystnad till protest”, P1 Dokumentär, sändes 2013-12-15.20

 Kalla fakta, ”Lappjävlar”, sändes 2015-10-13.21

 Sörlin., 256.22

 Petra Pöyry, Nedläggning av service i levande landsbygder – En studie om servicen och dess föreställningar, utveckling 23

och möjligheter, Stockholms Universitet, 2010, 4.
 Exempel på program kan vara Delat land, Kobra: ”Stad och land” 1 och 2 , Uppdrag granskning: ”Leva och dö i Grums”.24

 Madeleine Eriksson, (Re)producing a Periphery – Popular representations of the Swedish North, Diss., Umeå Universitet: 25

Umeå, 2010.
 Po Tidholm, ”Arktisk orientalism”, i Norrland – Essäer och reportage, Teg Publishing: Luleå, 2012, 274-275.26
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roll i litteraturen. Författare som Torgny Lindgren, Sara Lidman, Kerstin Ekman, Elisabeth 
Rynell och Mikael Niemi berör alla dessa teman.   27

 Som tidigare konstaterat utesluter inte exempelvis en besjälad natur och övernaturliga 
inslag en genom verket kritisk hållning eller samhällsengagemang. Ett tydligt exempel på 
detta är den latinamerikanska magiska realismen, där folktro och magiska företeelser blandas 
med till synes vardagliga situationer i syfte att lyfta fram underprivilegierade perspektiv andra 
än maktens.  Det finns dock fler sätt att förhålla  sig till det övernaturliga inslagens roll i 28

litteraturen. I artikeln ”Sagoväsen intar vuxenböckerna” tror folkloristen Tora Wall att magin 
har att göra med verklighetsflykt i en farlig tidsperiod: ”Det kanske har att göra med att 
många upplever att det finns en oro i världen. Då söker man tillflykt till fantasier där det finns 
något utöver det vanliga”.  Vilken roll kan man tillskriva naturen och magin i litteraturen 29

egentligen? 

1.1 Utgångspunkter: syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av den utveckling som skett i de norrländska regionerna, och de konflikter som 
uppstått i samband med detta har litteraturen ständigt funnits där för att berätta om livet i 
Norrland både inifrån och utifrån. Naturen och den fysiska platsen har alltid varit central för 
berättelsen om Norrland: i form av råvaror, som en faktor som påverkar människors liv och 
arbete samt som en fristående agent i förhållande till människan. Frågan om Norrland och 
norrlänningens plats i Sverige är inte död, utan pågår i allra högsta grad samtidigt som naturen 
och de övernaturliga inslagen i litteraturen lever precis som förr. Samtidigt anses de 
övernaturliga inslagen av vissa ha fått en nytändning på senare år. Vad är således läget för de 
övernaturliga norrlandsskildringarna? 
 Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vilken funktion naturen och dess 
övernaturliga komponenter fyller i samtida norrländsk litteratur. Tre romaner skrivna under 
2010-talet där teman som Norrland, natur och mystik är viktiga komponenter kommer ligga i 
fokus för analyserna: Stallo (2012) av Stefan Spjut, Glupahungern (2014) av Andrea 
Lundgren och Ett föremåls berättelse om obesvar (2015) av Mikael Berglund. Uppsatsen 
kommer vidare utgå från följande frågeställningar: 
• På vilket sätt hör de övernaturliga inslagen i romanerna samman med synen på den 

norrländska naturen? 
• Hur förhåller sig romanerna till exotiserande föreställningar om Norrland och norrländsk 

natur? 
• Hur gestaltas naturen, djuren respektive människorna i romanerna? Vad skiljer dem åt? 

Vad binder dem samman? 

 Exempel på romaner kan vara Rövarna i skuleskogen, En berättelse om Loka, Populärmusik från Vittula och Pölsan.27

 Maggie Ann Bowers, Magic(al) Realism, Routledge: London, 2004, 33.28

 Ullberg.29
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1.2 Teoretiska utgångspunkter och disposition 
Uppsatsens analysdel delas in i två delar, med två underkapitel vardera. Den första delen 
fokuserar på rörelser och förflyttningar genom skogen och landet, och den andra undersöker 
de icke-mänskliga djuren, och i synnerhet björnens, funktion i egenskap av representationer 
av djur, i form av symboler och i förhållande till människan. Till grund för kapitlens 
respektive utgångspunkter kommer olika teorier användas, vilket specificeras nedan. Tanken 
är att ekokritiken ska fungera som ett slags paraply för denna uppsats, eller som en bas varur 
olika avstamp kan göras med andra teorier som utgångspunkt. Detta av anledningen att just 
naturen länge varit, och ansetts vara, ett framträdande tema inom norrländsk litteratur. För att 
vidare undersöka hur romanerna förhåller sig till denna kontext kommer andra vinklar väl till 
pass, vilka kommer förklaras nedan. Här följer således först och främst en introduktion till 
ekokritik och vidare en kort förklaring av uppsatsens kapitel och de teorier som kommer 
användas i respektive sådant. 
 Ekokritiken undersöker människans förhållande till sin omgivning, ofta ur ett kritiskt 
perspektiv. Det finns många olika definitioner av begreppet, men många gånger kokar det ned 
till just detta. I artikeln ”Lyssna till jordens sång – Ekokritiska och ekofeministiska 
ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen” beskriver Håkan Sandgren ekokritiken 
som följer: ”ett möjligt kritiskt och ekologiskt perspektiv vars målsättning är att avtäcka de 
antropocentriska inslagen i människans syn på jorden och miljön”.  Ekokritiken skulle 30

således syfta till att vidga människans världsbild att inkludera, och ta hänsyn till, andra arter 
och ekologiska företeelser i högre utsträckning än vad som sker. Många gånger har Rachel 
Carsons Tyst vår från 1962 pekas ut som startpunkt för ekokritiken, vilken behandlar de 
miljömässiga effekterna av besprutning med DDT.  Människans syn och inverkan på rummet 31

är således mycket viktiga att undersöka för ekokritiken. 
 Den koloniala praktiken och perspektiven har varit tydliga i den Norrländska historien, 
och där har kampen om naturresurser varit central. Inom postkolonial ekokritik förs 
postkolonial teori ihop med ekokritik. Graham Huggan och Helen Tiffin menar i Postcolonial 
Ecocriticism att de processer som drivit kolonialismen har tydliga kopplingar till synen på 
natur och djur, och i förlängningen även till de människor som lever i det kolonialiserade 
området: 

the western definition of humanity depended – and still depends – on the presence of the 
’not-human’: the uncivilised, the animal and the animalistic. European justification for 
invasion and colonisation proceeded from this basis, understanding non-European lands 
and the people and the animals that inhabited them as ’spaces’, ’unused’, underused or 
empty’  32

Termen ”människa” får alltså, i västvärldens sätt att se saken, en innebörd genom att vad som 
inte är människa definieras, det vill säga djur och det djuriska. Människor som bebodde 

 Håkan Sandgren, ”Lyssna till jordens sång – Ekokritiska och ekofeministiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska 30

diskussionen”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2002:2, 4-5.
 Paul Tenngart, Litteraturteori, ”Ekokritik”, 2 uppl., Gleerups: Malmö, 2010, 153-154.31

 Graham Huggan och Helen Tiffin, Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment, Routledge: New York, 32

2015, 5.
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kolonialiserade områden sågs snarare som en del av naturen än som människor av 
kolonisatören, vilket fick som konsekvens att landområden sågs som tomma och oanvända, 
redo att exploateras utan dialog med invånarna. Postkolonial ekokritik berör med andra ord 
rummets ställning ur ett historiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv där människornas 
förhållande till rum, och de konsekvenser det på olika sätt kan få, ligger i fokus. 
 Ett begrepp som uppsatsen kommer in på är således begreppet ”natur”. Vad är natur, och 
vad har det att göra med övernaturliga aspekter i litteraturen? Ekokritiken berör 
ofrånkomligen frågor om vad natur skulle innebära, men har ibland kritiserats för att ha en 
naiv och essentialistisk, och även en konservativt romantisk natursyn.  Vissa menar att 33

begreppet natur i sig är en konstruktion: ”[T]here is no nature except as it is constituated by 
acts of political definition made possible by particular forms of government. When the 
governmental understructure changes, nature changes”.  Vissa ekokritiker menar å andra 34

sidan att språket har en mimetisk, avbildande funktion, och därför beskriver högst reella 
förhållanden som inte går att förneka: ”There has to be a nature to be called ’nature’”.  Kort 35

sagt finns det många idéer om vad ”natur” innebär och vilken betydelse ordet bör tillskrivas.  
 I denna uppsats kommer naturen främst behandlas utifrån berättelser och idéer om 
Norrland som ensligt, exotiskt och magiskt naturlandskap, långt ifrån så kallad mänsklig 
kultur. Ett sammanförande av natur och magi är i en norrländsk kontext inte alldeles ovanlig. 
Dels har naturens magiska aspekter omskrivits inifrån, vilket är tidigare nämnt, där det 
magiska i skogen är en del av folklig mytologi och sagotradition.  Dels kan det vara fråga om 36

ett utifrånperspektiv där magin blir en del av berättelsen om ett exotiskt landskap.  Uppsatsen 37

utgår således från idén om den norrländska regionen som perifer, exotisk och magisk natur. 

Kapitel 2.1: Förflyttningar i tid och rum 
I analysdelens första kapitel, ”Resan genom skogen”, undersöks hur romanerna gestaltar 
förflyttningar genom naturen med främsta utgångspunkt i Michail Bachtins kronotopteori. 
Kronotopteorin tar fasta på genremässiga mönster i litteraturen genom att undersöka 
förhållandet mellan tid och rum: ”I den litterära kronotopen sker en förening av rums- och 
tidskännetecken i en meningsfull och konkret helhet. Här förtätas tiden, pressas samman och 
blir konstnärligt-åskådlig; också rummet intensifieras, dras in i tidens, subjektens och 

 Tenngart, 159 och 161. 33

Filosofen Slavoj Žižek antar exempelvis också en kritisk hållning till en romantisk syn på naturen som ”god”: ”Nature is 
chaotic and prone to wild, unpredictable and meaningless disasters, and we are exposed to its merciless whims--there is no 
Mother Earth watching over us” – Slavoj Žižek, ”Up in the air: for all our power to change nature, the volcano proved we 
remain at its mercy”, i New Statesman, 3:2010.

Alan Liu, Wordsworth: the sense of history, Stanford University Press: Stanford, 1989, 104.34

 Terry Gifford, ”The Social Construction of Nature”, i Laurence Coup (red.) The Green Studies Reader, Routledge: London, 35

2000, 175.
 Se exempelvis När skogen dör och ”Historien om Gunnel”.36

 Exempel på detta kan vara marknadsföring för att locka turister: ”the tourism marketing of places in Norrland is largely 37

surrounded by myth and exoticism” – Eriksson, 90. 
Ett exempel från populärkulturen kan vara SVT-serien Jordskott där de övernaturliga inslagen har starka kopplingar till 
skogen. Berättelsen ramas samtidigt in med vyer från Ragunda i Jämtland – Maria Lindholm, ”Vyerna i thrillerserien 
Jordskott i SVT filmades i Ragunda”, Östersunds-posten, 2015-03-03.
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historiens rörelse”.  Tiden kan påverka rummet mycket, eller inte alls, beroende på 38

kronotopens karaktär. Kronotopen ger en möjlighet att bättre förstå tiden- och rummets 
funktion i olika litterära genrer, men kan också öppna upp för mer allmänna tankegångar 
kring tid och rum och rörelse i litteraturen. Ett exempel på detta är den gotiska kronotopen 
Bachtin kallar slottets kronotop. I slottet lagras tiden i rummet, och spår av tidigare 
generationers liv kan beskådas i form av tavlor, vapen, möbler och så vidare. Detta innebär 
således att det är möjligt för människor att lämna fysiska spår och avtryck efter sig i rummet. 
Vilka spår som syns kan sedermera vittna om olika maktförhållanden. Det är inte spår efter de 
tjänare som städade slottet som hänger på väggarna i rustningskammaren. I detta kapitel 
kommer Bachtins kronotopbegrepp användas både som ett sätt att förstå romanerna ur ett 
genreperspektiv, liksom ett avstamp i försök att förstå andra aspekter av hur berättelserna 
använder sig av tid och rum för att berätta om Norrland, dess människor och natur.  
 I den andra delen av detta kapitel, ”Resan genom tid och rum”, undersöks hur romanerna 
förhåller sig till bilder av Norrland främst utifrån Torsten Hägerstrands teorier om 
tidsgeografi. Tidsgeografin försöker att på ett grundläggande sätt undersöka hur olika ting i 
världen påverkar, eller berör, varandra, utifrån sina egna perspektiv. Teorin beskriver hur alla 
föremål, eller existenter, på jorden måste förhålla sig till varandra, levande liksom död 
materia. Eftersom alla existenter ofrånkomligen ser världen från sitt eget perspektiv och 
ibland även har möjlighet att påverka sin position i världen kan detta leda till en kamp om 
resurser: ”System går in i varandra på ett oklart sätt och det pågår en ständig förändring över 
tiden, som oavbrutet omgestaltar relationer. Det beror inte minst på att olika processer trängs 
med varandra, när de konkurrerar om samma resurser. Dessa kan vara materiella eller helt 
enkelt röra sig om utrymme i rum och tid”.  Tidsgeografin berör också förflyttningar i tid och 39

rum där olika begränsningar avgör hur en existent kan röra sig i rummet. Detta resulterar 
vidare i att varje existent befinner sig på en ö i tid och rum, eller i en prisma. Denna prisma 
blir alltså en modell för hur en existent kan röra sig i tiden och rummet utifrån de 
begränsningar som finns för den existenten. På detta sätt presenterar tidsgeografin en modell 
för hur det är möjligt att tänka kring rummet och existenternas förhållande till varandra på ett 
relativt konkret sätt. Detta blir vidare intressant i försök att förstå hur människor förhåller sig 
till rummet, i många fall naturen, och hur och varför man rör sig i det. 

Kapitel 2.2: Den magiska naturen – björnen 
I analysdelens andra kapitel är syftet att försöka förstå förhållandet mellan människor, djur 
och natur närmare genom att främst fokusera på ett i samtliga romaner mycket vanligt 
förekommande djur, nämligen björnen. Både björnens starka koppling till barn liksom dess 
symboliska betydelser samt tendens att transformera sig till någonting annat kommer 
behandlas i kapitlen ”Björnen och båna” samt ”Metamorfosen och björnsymolen”. Som 
utgångspunkt för dessa analyser kommer bland annat Ann-Sophie Lönngrens bok Following 

 Michail Bachtin, ”Kronotopen – Tiden och rummet i romanen, Essäer i historisk poetik” i Det dialogiska ordet, Anthropos: 38

Gråbo, 1997, 14. 
 Torsten Hägerstrand, Tidsgeografi, Om tidens vidd och tingens ordning, Formas: Stockholm, 1991, 134.39
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the Animal – Power, Agency, and Human-Animal Transformations in Modern, Northern-
European Literature användas. Lönngren diskuterar i boken hur den antropocentriska normen, 
det vill säga ett förhållningssätt där människan alltid placeras i centrum, fungerar och hur 
människors syn på djur förändrats genom tiderna. Hon säger sig sträva efter ”more-than-
anthopocentric knowledge in literary readings” men diskuterar samtidigt det något 
motsägelsefulla faktumet att litteratur är skriven av och för människor och därför kommer ha 
svårt att skaka av sig sin antropocentrism.  För att försöka sträva bort från antropocentriska 40

läsningar föreslår Lönngren så kallad surface reading, där fokus riktas mot de mest påtagliga 
och bokstavliga aspekterna hos en text, ”since this is the space where the significance of 
actual literary animals and the human-animal relationship is most likley to be produced”.  41

 Denna del av uppsatsen kommer även förhålla sig till relationen mellan björnar och barn i 
litteraturen, och där kommer Eva Söderbergs artikel ”Olle+björn=sant – Om barn, björnar och 
barndomens diskurser” användas som avstamp. Söderberg beskriver exempelvis hur de 
litterära björnarnas ”björnslighet”, det vill säga hur verklighetstroget de framskrivs, skiftat i 
takt med människans relation till naturen. I början av 1900-talet leker till och med den lilla 
björnen i berättelsen om Guldlock själv med teddybjörnar: ”Detta diskursiva sammanförande, 
denna metaforiska överföring, blir ett mycket viktigt sätt att skapa kulturbjörnen som en 
symbol för kontrollen av naturen”.  42

1.3 Material och urval 
I den tidigare nämnda artikeln ”Sagoväsen intar vuxenböckerna”, tycks det vara en nyhet att 
väsen från folktron på senare år blivit vanligare i vuxenlitteraturen. Som exempel nämns två 
romaner med det norrländska i fokus: Glupahungern och Stallo. Samtidigt har det funnits en 
linje inom den norrländska litteraturen där olika typer av väsen och naturskildringar varit 
viktiga, en linje som inte alltid lyfts fram som representativ för just norrländsk litteratur. 
Ändock har den magiska naturen alltid funnits där. Vad betyder det, varför lyfts detta fram just 
nu? Genom att fokusera på några samtidiga romaner är förhoppningen att mot bakgrund av 
den linje där naturen varit central, försöka förstå den roll naturen och det magiska spelar i 
norrländsk litteratur idag. 
 Urvalet baseras på att romanerna är relativt samtidiga, samtliga är utkomna mellan 2012 
och 2015, berör frågor som rör Norrland och den norrländska naturen samt innehåller vissa 
övernaturliga inslag. För att kunna teckna en något bredare bild valdes tre romaner ut för att 
undersökas närmare i uppsatsen. Här hade det varit möjligt att välja fler eller färre romaner, 
men eftersom det samtidigt är viktigt att visa på bredd ville jag också ha möjligheten att 
kunna gå på djupet i analyserna av de valda romanerna. 

 Ann-Sophie Lönngren, Following the Animal – Power, Agency, and Human-Animal Transformations in Modern, Northern-40

European Literature, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, 2015, 26 och 22.
 Lönngren, 26.41

 Eva Söderberg, ”Olle + björn = sant – Om barn, björnar och barndomens diskurser”, i Tidskrift för Litteraturvetenskap, 42

1:2009, 13.
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1.4 Mottagande och forskningsläge 
I och med att samtliga verk är relativt nyutkomna, och författarna unga, finns i dagsläget inte 
mycket forskning om någon av romanerna eller något av författarskapen. En kandidatuppsats i 
litteraturvetenskap från Södertörns Högskola finns dock om Stallo: ”I Norrland kan ingen 
höra dig skrika – En postkolonial läsning av Stefan Spjuts Stallo” skriven av Madelaine 
Hellström 2014. I uppsatsen studerar Hellström hur stereotypa bilder av Norrland används i 
romanen: ”Genom en postkolonial läsning av spänningsromanen Stallo (2012), av författaren 
Stefan Spjut, söker jag visa hur författaren genom svensk folklore och genom en övernaturlig 
närvaro kan kritisera koloniala strukturer”.  Vidare kommer hon fram till att det går att läsa 43

Stallo som en kritik av kolonialiseringen av Norrland, där trollen i romanen representerar den 
vilda naturen och den andre i förhållande till människorna. Hellström konstaterar även: ”Det 
framstår tydligt att jag i mina undersökningar endast skrapat på ytan på en stor och infekterad 
debatt som härjar än idag”.  Det går alltså följaktligen att se Stallo som en roman skriven i ett 44

tydligt  sammanhang där  Norrlands historiska bakgrund fortfarande påverkar  livet  för,  och 
bilden av, de som lever här.

Naturen i den norrländska litteraturen har dock behandlats även av andra. Redan 1904 
skrivs det i Folkbiblioteksbladet om en mängd norrlandsskildrare i litteraturen under rubriken 
”Norrland i  skönlitteraturen”.  Naturen beskrivs som en bidragande faktor till  det  växande 
skönlitterära fältet i norra Sverige: ”Med denna natur är det icke förvånande att Norrland skall 
få många skildrare”.  Många skildrare fick Norrland mycket riktigt, men att skriva om 45

naturen mottogs, som tidigare nämnt, inte alltid positivt. I De förskingrade skriver Öhman om 
synen på den så kallade vildmarksromantiken, eller norrlandsromantiken som den ibland 
också kallas: ”Vildmarksromantik är på ett helt annat sätt än de övriga kategorierna laddat 
med en pejorativ innebörd”.  Till skillnad från arbetarlitteraturen associeras alltså 46

vildmarksromantiken med någonting negativt, och beskrivs med ord som ”överdriven” och 
”patetisk”. Även Karin Edlund konstaterar i sin avhandling Från den västerbottniska 
frostmyren till den socialpolitiska hetluften att begreppet innehar negativa konnotationer: ”Jag 
frågar mig, om någon författare med självaktning vågade skriva om den norrländska obygden 
efter all kritik”.  Hon konstaterar dock vidare att Astrid Väring vågade, och analyserar även 47

naturens roll hos Väring, exempelvis myrens magiska och symboliska funktion i romanen 
Frosten.  48

 Just naturen och det övernaturligas roll i den norrländska litteraturen är således inte ett 
ämne som utforskats speciellt mycket. Förhoppningen är att denna uppsats ska kunna bidra till 
ökad kunskap och förståelse för just detta.  

 Madelaine Hellström, ”I Norrland kan ingen höra dig skrika – En postkolonial läsning av Stefan Spjuts Stallo”, 43

Kandidatuppsats, Södertörns Högskola, 2014, 3.
 Hellström, 28.44

 Anna Lindhagen, ”Norrland i skönlitteraturen”, i: Hirsch, Axel (red.) Folkbiblioteksbladet, Stockholm, 1904, 79.45

 Öhman, 21.46

 Karin Edlund, Från den västerbottniska frostmyren till den socialpolitiska hetluften – Astrid Väring – konservativ författare 47

i Folkhemmets Sverige, Diss., Umeå Universitet, 2003, 36.
 Edlund, 88-89.48
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2. Analys, eller: vad gömmer sig i skogen? 

2.1 Förflyttningar i tid och rum 
I den första delen av uppsatsens analysavsnitt kommer rörelse och förflyttningar av olika slag  
i det norrländska rummet utforskas. Hur rör sig människor kring och runt naturen? Denna 
fråga blir aktuell dels i relation till det fysiska rummet, och vilka konsekvenser diverse fysiska 
begränsningar och möjligheter får. Frågan blir dock även aktuell på ett idémässigt plan, där 
föreställningar och uppfattningar om rum avgör hur man förhåller sig till det, hur man tänker 
kring det, och vilka materiella konsekvenser dessa idéer kan få för människor som lever i 
norra Sverige. 

Resan genom skogen 

Till en recension av Po Tidholms essäsamling Norrland i Aftonbladet ackompanjeras texten 
av bilden nedan till höger med undertexten: ”E45, SÖDER OM STRÖMSUND Landsvägen 
genom skogen, en sinnebild av Norrland”.  Landsvägen är en bild som ofta symboliserar 49

Norrland och vad det innebär att leva här. Långa 
avstånd som måste överbryggas och tillryggaläggas 
för att nå människor och service. Den långa, 
tomma, slingrande landsvägen försvinner i 
horisonten och uppgår i den skog av tall och gran 
som omger den. Även i litteraturen återkommer 
landsvägen i norrlandsskildringar. Pocketutgåvan 
från 2015 av Ida Lindes Norrut åker man för att dö 
pryds av samma typ av landsvägsbild som till 
höger, och själva romanen kretsar bland annat kring 
två personer som begår ett brott och sedan 
undslipper rättvisan genom att ge sig ut på vägarna.  I Mikael Niemis roman Fallvatten 50

försöker en av karaktärerna med sin bil köra ifrån den flodvåg som skapats längs Luleälven 
efter att Porjusdammen rämnat.  Här blir bilen det redskap som genom sin framfart på vägen 51

ska rädda honom från döden.  
 I essän ”Kronotopen” beskriver Michail Bachtin vägen som motiv i litteraturen, här med 
utgångspunkt i den antika grekiska romanen: ”Vägkronotopens betydelse i litteraturen är 
ofantlig: det är sällsynt att ett litterärt verk kan undvara några som helst variationer på 

 Maria Nyström, ”Genuint och folktomt om Norrland”, http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article15839494.ab 49

hämtad 2016-01-07.
 Ida Linde, Norrut åker man för att dö, Nordstedts: Stockholm, 2015 (orig. 2014).50

 ”Fordonet sköt fart och i backspegeln såg han avståndet växa till den upptornande skumväggen. Han slängde en jagad blick 51

mot instrumentbrädan. Där fanns gott om bensin i tanken, inga varningslampor lyste, motortemperaturen var normal. [––] 
Därbak ökade avståndet stadigt. Han körde ifrån döden. Han hade lurat den jäveln” – Mikael Niemi, Fallvatten, Piratförlaget: 
Stockholm, 2012, 72.
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vägmotivet”.  Vägen som motiv och kronotop är även, menar Bachtin, tätt sammanlänkad 52

med mötets kronotop:  
’Vägen’ är företrädesvis en plats för slumpartade möten. På vägen korsas i en tids- och 
rumspunkt de mest skilda människors vägar i tiden och rummet […]. Här kan av en 
tillfällighet människor träffas som normalt skiljs åt av sociala hierarkier eller av en 
avlägsenhet i rummet. […] Här rinner liksom tiden in i rummet och flyter med det (och 
bildar vägar)   53

Vägens kronotop öppnar således upp för gränsöverskridningar i både tid och rum i och med 
att möten som annars varit omöjliga blir möjliga genom vägen. Bachtin beskriver  även 
mötets kronotop som en av de äldsta, vilken ofta spelar en avgörande roll för sujetten då 
möten driver den fortsatta handlingen i nya riktningar.  En annan aspekt av vägen som 54

Bachtin diskuterar är att vägen, i de romantyper han undersökt, alltid går genom det egna 
landet och inte genom avlägsna, främmande länder så som hos exempelvis reseromanen. 
Detta i ett specifikt syfte: ”detta hemlands socio-historiska variationsrikedom avslöjas och 
visas”.  Vägen kan alltså inneha en kritisk och synliggörande funktion i dessa resor genom 55

hemlandet. 
 I Ett föremåls berättelse om obesvar vandrar Judit genom sitt eget land. Hon överger 
visserligen livet vid kusten där hon vuxit upp, men ändock finns ingen större skillnad mellan 
livet i inlandet eller vid kusten: människorna sliter och har det fattigt. Judit ger sig alltså ut på 
en resa, ut på vägen. Genom hela romanen vandrar Judit, med undantag för några kortare 
uppehåll, till synes utan något annat än tillfälliga mål med resan: 

Judit ledde geten och geten Judit utefter älven. De sov i ängslador, övergivna eller 
bebodda gårdar och kåtor, vilka alla blev stadigt glesare, och i brist på dessa under granar 
eller björkslanor. Regnet ersattes av allt friskare vind. Tall byttes mot gran och björk mot 
älvnära myrar som inte lät sig undvikas. Bären växte glest och Judit pressade dem hon 
fann och sparade i ett knyte.  56

Av de tre romaner som denna uppsats behandlar är det kanske framför allt Ett föremåls 
berättelse som styrs av vägen och mötet, och jag kommer således främst fokusera på den i 
detta kapitel. Hela Judits liv kretsar kring att röra sig på vägen och hantera de möten som 
uppstår där. Hon vill inte nödvändigtvis undvika människor, även om hon helst skulle vilja 
välja sitt umgänge på egen hand: ”Men så kunde det inte bli, det var inte hennes lott att någon 
längre stund vara ouppmärksammad. Så hade det hittills varit, och kanske var det att 
föredra”.  Mycket riktigt kommer olika möten att bli centrala för Judits vandring och liv.  57

 Det är framför allt möten med tre personer som är centrala i romanen. Först är det 
sjuklingen Skärdr, som genom hela berättelsen ligger Judit i hasorna. Det är desertören och 
knekten Eirich Anders Albreicht som blir far till Judits son Niila. Slutligen är det Judits mor, 
Siri, vars person ligger som en skugga över hela Judits tillvaro men träder aldrig fram. De 
flesta andra karaktärer Judit möter namngivs aldrig, återkommer inte, eller påverkar inte 

 Bachtin, 25.52

 Ibid., 153.53

 Ibid., 25.54

 Ibid., 154.55

 Mikael Berglund, Ett föremåls berättelse om obesvar, Albert Bonniers förlag: Stockholm, 2015, 18.56

 Ibid., 12.57
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Judits resa särskilt. Exempelvis förekommer fadern Lo vid åtminstone två tillfällen, men han 
har ingen kraft att styra Judit: ”Lo eftersökte inte dottern, liksom han heller inte sökt hustrun 
Siri när denna på samma sätt försvunnit från honom för många år sedan. Det var inte upp till 
honom, de hade båda blivit alltför stora för hans lilla famn”.  Således står dessa tre ut 58

särskilt. 
 Siri och Skärdr är på många sätt varandras motsatser i denna berättelse. De är som ett 
slags skuggfigurer som verkar på olika sätt. Skärdr är ständigt närvarande rent fysiskt, och 
Siri andligt men aldrig i fysisk form. Båda tycks vara bidragande anledningar till att Judit ger 
sig av från första början. I ett samtal med Eirich säger Judit:  

Jag är på flykt men jag vet inte riktigt från vad jag flyr. Hemma har vi haft hungern och 
fått överflödet, varit ensamma och blivit besökta. Då lämnade jag dem för vildmarken. 
[…] Som mor min, hon har också flytt hitupp till renskogen, jag vet inte om hon lever. 
Det kan vara så att jag är här och söker henne. Men jag vill henne nog ingenting  59

Var gång Skärdr dyker upp ger sig Judit av, oavsett om det är den mest isande vinter eller ej. 
Samtidigt frågar hon alltid efter Siri, men ingen har sett henne. Skärdr pressar henne bort och 
Siri driver henne framåt. På ett metaforiskt plan kan det dock vara så att Judit möter Siri, fast i 
en annan form: ”Vajan var vacker. Vajan utan kalv, som skogsfarmor, som den gamle grå hon 
sett dö uppe på kalfjället, som geten hon haft i sitt hägn. Dem ungarna gått ifrån”.  Precis 60

som Siri vandrar djuren ensamma genom skogen. Har Siri vandrat så länge att hon blivit en 
del av den? De återkommande mötena med djurhonorna skulle kunna tolkas som ett 
symboliskt möte med modern.  Samtidigt blir det även ett möte med Judit själv. Hon vandrar 61

också genom skogarna och har lämnat sitt barn, precis som Siri. Senare ska även dottern 
Rigmor lämna Judit och själv vandra genom skogarna.  Judit är alltså lika mycket av vajan 62

som Siri är. Livet återupprepar sig, och mötet med djuren skvallrar om det. 
 Judits väg går genom det egna landet. Hon vandrar förvisso långt från sitt uppväxthem 
vid kusten, men det hon möter är ingenting som i grunden avviker från det hon är van vid. 
Folket är, som sagt, fattigt både i inlandet och vid kusten, nomader finns det både här och där. 
Det möte som egentligen avviker från detta är mötet med kronans män, blårockarna. De har 
kommit för att gräva upp silvret och malmen ur marken för att bekosta ett långt krig som rasat 
länge i södern. Det är dessa män som för det egentliga eländet med sig, och det är i mötet med 
dem som hemlandets ”socio-historiska variationsrikedom avslöjas och visas".  De spränger i 63

bergen, svedjar marken på fjället för att hålla boskap och tvingar nomaderna att använda sina 
raider att transportera silver och malm mellan fjället och kusten. Detta får allvarliga 
konsekvenser: ”Judit märkte att renskötarna inte längre talade. De tycktes knappt se folket 

 Berglund, 7-8.58

 Ibid., 25.59

 Ibid., 154.60

 Dessa möten behandlas utförligare i uppsatsens sista kapitel, ”Metamorfosen och björnsymbolen”.61

 Berglund, 172.62

 Bachtin, 154. 63

Denna sociohistorik sträcker sig även i någon mån utanför romanen då hela händelseförloppet, med grubrytning under ett 
långt krig där renägare tvingas arbeta med transporter, i hög utsträckning liknar gruvbrytningen i Nasafjäll med start 1634 – 
”Drömmen om outtömliga rikedomar i norr”, http://www.samer.se/1229 , hämtad 2016-04-22.
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utan kom och for med samma ödslighet. Renarna var också slitna och pälsen tussig”.  Även 64

Judits liv påverkas eftersom Eirich, som är en av blårockarna, blir far till hennes barn och 
senare vill gifta sig med henne, vilket hon sedermera går med på.  
 Männen från södern för med sig en annan typ av liv, en annan typ av tid som knappt rör 
sig. Bachtin skriver om om vardagstiden: 

Här är tiden händelselös och förefaller nästan stå stilla. Här sker varken något ’möte’ eller 
någon ’skilsmässa’. Detta är en tjock, klibbig, tid som krälar i rummet. Därför kan den 
inte vara huvudtiden i en roman […] ofta tjänar den som en kontrasterande fond för 
händelserika och energiska tidsräckor   65

Sådan är även tiden hos Eirich: ”Tiden i hemmanet gick förbi utan att hälsa och det hade 
redan vårats”.  Samma händelser återupprepar sig gång efter annan: varje dag går Judit 66

samma promenad, varje kväll frågar Eirich om det finns något hon önskar. Ingen rörelse sker, 
och inga möten uppstår. Samma stillastående tid präglar även blårockarna i gruvorna på 
fjället, men då till följd av hemska upplevelser och ett eländigt liv: ”När någon som inte delat 
deras erfarenheter frågade dem skakade de sina huvuden och klagade istället på hur tunn 
vällingen blivit. […] De skakade sina huvuden och klagade på kylan och det enahanda 
arbetet”.  Här kontrasterar vardagstiden mycket riktigt en mer händelserik tidsräcka i det 67

förgångna, och blir samtidigt en nedåtgående spiral som leder sig själv till undergång genom 
att denna klibbiga tid sprider ut sig i rummet och förtär människorna: ”Berättelserna försvann 
med folket och så småningom dog platsen ur minnet, i brist på berättelserna”.  Det är denna 68

tid och tillvaro kronans män från södern för med sig i romanen. Ett liv i slit men med 
förhoppningen att någon gång kunna bli fri genom silvrets rikedomar. Detta ställs i skarp 
kontrast till livet på resa utan stora materiella tillgångar, men där människorna redan upplever 
livet som fritt. 
 Sätten att röra sig i tiden och rummet, eller också inte röra sig i det samma, vilket i 
romanen representeras av nomaderna respektive nybyggarna, vittnar om mycket olika syner 
på naturen. Nomaderna rör sig tillsammans med naturen, med årstiderna, medan nybyggarna 
inte gör det. De är där för en enda sak: att skaffa sig rikedomar genom att gräva fram metaller 
ur jorden, och anpassar miljön därefter. I Postcolonial Ecocriticism diskuterar Graham 
Huggan och Helen Tiffin hur skilda perspektiv på naturen kan få långtgående konsekvenser 
för hur relationen mellan olika folkgrupper utvecklar sig. Exempelvis påverkades britternas 
syn på den amerikanska urbefolkningen av deras olika sätt att förhålla sig till naturen: ”The 
English colonists had ’invariably judged the Indians’ obvious ’faliure’ to domesticate New 
World beasts as evidence of their backwardness”.  Samtidigt såg inte urbefolkningen något 69

vidare behov av att domesticera djur då det var så pass lätt att jaga dem vilt, ”they had no 
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reason to adopt this so-called ’civilised’ mode”.  Liknande tankegångar kan skönjas i Ett 70

föremåls berättelse i förhållande till synen på naturen och sätten att leva i den: 
– Men ni förstår att med silvret köper ni er fria från nomadlivet. 
– Vad skulle vara friare än det? 
– Själva rikedomen. Att välja själv vad ni vill med er korta tid på jorden. Det finns sådana 
rikedomar ni inte förstår. 
– Det skulle alltså vara värt allt detta slit? 
– Detta slit är rena vilan mot det som väntar. Men att det ändå visar sig mödan lönt, det 
ska ni veta. Och ni slipper undan kriget. 
– Kriget är sannerligen olyckan. 
 Men ingen nomad hjälpte dem med stenskörden och ingen av blårockarna hjälpte 
till med jakt eller tamdjursskötsel, samlande eller barnpassning.  71

Det finns en oförståelse inför den andres sätt att förstå livet, och ingen tycks heller nämnvärt 
intresserad av att ändra sitt sätt att leva. 
 Torsten Hägerstrand diskuterar i artikeln ”Tidsgeografi” på ett mycket grundläggande vis 
hur olika ting förhåller sig till varandra. Vissa existenter, så som djur och människor, kan 
påverka beröring, positiv likväl som negativ, men har samtidigt mycket svårt att förstå saker 
ur andra perspektiv än sina egna: ”Vi kan till nöds sätta oss in i hur situationerna ser ut med 
utgångspunkt från enstaka andra utsiktspunkter än vår egen. Men det är näst intill omöjligt att 
föreställa sig hur allas situationer ser ut och utvecklas på en gång”.  Utifrån detta uppstår 72

oundvikligen en kamp om resurser: ”Dessa kan vara materiella eller helt enkelt röra sig om 
utrymme i tid och rum”.  Det är tydligt att detta gäller både nomader och blårockar. 73

Nomaderna kan inte begripa varför någon skulle göra sig ett sådant besvär för att gräva upp 
metall ur jorden, medan blårockarna snarare ser silvret som en resurs och sedermera en chans 
att kunna köpa sig fri från fattigdom och oändliga krig. Detta kan bli ett problem först då 
något perspektiv gör sig gällande på bekostnad av ett annat, så som då de brittiska 
kolonisatörerna såg faktumet att den amerikanska ursprungsbefolkningen inte höll djur som 
ett tecken på deras deras mindervärde i förhållande till dem själva. I Ett föremåls berättelse 
ignorerar blårockarna helt enkelt nomadernas perspektiv som relevant och övertar deras visten 
och använder dem som arbetskraft. Judits resa längs vägen genom det egna landet, och de 
möten som uppstår där, synliggör dessa perspektivskillnader och de missförhållanden som 
uppstår kring, och på grund av detta. 
 Om Ett föremåls berättelse rör sig längs en väg genom hemlandet, rör sig Stallo snarare 
längs en väg genom det främmande landet, där möten uppstår som leder till äventyr. Bachtin 
skriver om flera äventyrskronotoper i ”Kronotopen”, och han spårar dem tillbaka till den 
grekiska antikens äventyrsromaner. Den kronotop Bachtin kallar för ”den främmande världen 
i äventyrstiden” karakteriseras exempelvis av det statiska förhållandet till tiden (hjältarna 
förändras inte under resans gång) och de slumpartade händelser och möten som driver 
handlingen framåt: ”Inom ramen för varje enskilt äventyr räknas dagar, nätter, timmar, t o m 
minuter och sekunder, liksom varje strid och varje aktivt, yttre företag. Dessa tidssegment 
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införs och korsar varandra med hjälp av de specifika ’plötsligt’ och ’just då’”.  Även om 74

Stallo inte kan sägas följa den grekiska romanens äventyrskronotop på så sätt att tiden och 
karaktärerna vore statiska, finns dock tydliga inslag och spår från denna kronotop som skapar 
en berättelse präglad av äventyr längs vägen. Det kanske tydligaste sådana spåret är de 
slumpartade möten och händelser som äger rum och leder hjältarna ut på äventyr. 
 Stallo utspelar sig runt årsskiftet 2004-05. Protagonisten Susso arbetar inom hemtjänsten 
i Kiruna, men ägnar sig på fritiden åt så kallad kryptozoologi. Närmare bestämt letar hon efter 
bevis på mytiska, okända varelsers existens, och då främst troll. Sussos morfar, Gunnar 
Myrén, råkade nämligen slumpmässigt fånga ett troll på bild då han var ute för att ta flygfoton 
i Rapadalen:  

Strax bakom puckeln på björnens rygg framträder en ljus fläck och skärper man blicken 
eller ännu hellre ser på den genom ett förstoringsglas kan man urskilja en naken kropp 
med spinkiga armar och spinkiga ben.  
Det ser ut som en apa men någon apa är det förstås inte.  
Det är inget djur.  
Och det är ingen människa.  
Det är någonting annat.  
Någonting mittemellan.  75

Denna första slump är upptakten till romanens hela äventyr. För att samla ytterligare bevis 
startar Susso en hemsida där hon skriver om troll och annat oknytt, och det är så hon får 
kontakt med Edit Mickelson som påstår sig sett ett troll utanför sitt hus. Susso installerar en 
viltkamera som sedermera lyckas fånga en gestalt på bild, som senare kommer kallas för 
Vikijaurmannen. Kameran förstörs av Edits son, men som tur är först efter att varelsen 
fotograferats, och turligt nog fungerar även minneskortet fortfarande. Snart kidnappas även 
Edits barnbarn, Mattias, och Susso undrar naturligtvis om den mystiska gubben som smugit 
runt Edits hus har med saken att göra, och sökandet tar sin början. 
 Genom romanen sker möten och händelser, mindre äventyr, som alltid leder 
protagonisterna vidare till rätt plats, vid rätt tid, för att jakten aldrig ska avstanna. ”Hela 
flykten är uppbyggd på en kedja av tillfälliga ’plötsligt’ och ’just då’ som gynnar hjältarna”, 
skriver Bachtin angående den antika äventyrskronotopen.  Detta stämmer tämligen väl 76

överens även med händelseförloppet i Stallo. I romanens själva upplösning har Susso precis 
lyckats få information som leder henne och Torbjörn till den gård där romanens parallella 
handling utspelar sig, och där de precis hinner rädda Seved/Magnus och Signe/Amina från att 
brinna inne i trollens gamla bostad. Vid det laget har de redan varit ute på en exposé genom 
både norra och södra Sverige, och har återkommit inte speciellt långt från var de började. 
Vägen, och de möten som sker längs vägen, får således en viktig innebörd i Stallo. Till 
skillnad från vägen i Ett föremåls berättelse, som har en synliggörande funktion om 
förhållanden och förutsättningar i det egna landet, är vägen i Stallo snarare upphov till äventyr 
som avlöser varandra långt hemifrån.  

 Bachtin, 20.74

 Stefan Spjut, Stallo, Albert Bonniers förlag: Stockholm, 2012, 84-85. 75

Figuren visar sig sedermera tillhöra stallofolket, vilket är en mytisk figur som förekommer inom samisk mytologi –         
Nationalencyklopedin, stalo. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stalo, hämtad 2016-06-07.

 Bachtin, 21.76
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 Det är tämligen intressant att södra Sverige i Stallo får funktionen av ett främmande land. 
Susso förvånas när Stockholm inte lever upp till hennes bild av en storstad:  

Tessinparken kantades av högresta kastanjeträd med svarta spretande grenar. På 
grusgången som delade parken drog en kvinna en barnvagn men annars syntes inga 
människor till och Susso tyckte det var egendomligt. Att det kunde vara så ödsligt, mitt i 
Stockholm, mitt på dagen, i en stor och tjusig park.  77

I Dalarna kan Gudrun knappt slita sig från den gigantiska dalahästen utanför en 
lunchrestaurang, och Sussos geografikunskaper angående södra Sveriges städer lämnar en hel 
del att önska. Samtidigt kommenteras inte byarna och städerna i Norrbotten närmre än att de 
nämns vid namn.  I Stallo är det södra Sverige som är exotiskt och främmande, och 78

Norrbotten som är hemmet som därmed inte behöver förklaras närmre. 
 Just vägen som symbol är dock intressant och bör ägnas något ytterligare 
uppmärksamhet. I Stallo blir den bokstavliga vägen, landsvägen, det som möjliggör äventyret. 
Den har en symboliskt spännande funktion: den är, för att hårdra det, en länk mellan natur och 
civilisation. Bilden av vägen genom skogen inledningsvis i detta kapitel beskrivs som ”en 
sinnebild av Norrland”. Ytterst finns två huvudsakliga komponenter i denna bild: vägen och 
skogen. Vägen, resultatet av människornas hårda arbete och samhällets utveckling sträcker sig 
genom den otämjda naturen. Då skribenten tänker på Norrland är det alltså denna bild som 
dyker upp. Här blir också trollen och deras funktion intressanta. Stallo laborerar tydligt med 
sagda bild av vägen genom skogen, och ifrågasätter på vissa sätt den dikotomiska 
uppdelningen mellan natur och civilisation som finns i den västerländska idétraditionen.  79

Trollen har så att säga ena foten på vägen och den andra i skogen: de står vid dikeskanten. De 
beskrivs av Gudrun i det tidigare citerade stycket som varken djur eller människa, utan 
snarare som ett mellanting. Det är dessutom förekomsten av detta monstrum, denna 
mellanvarelse, som är upprinnelsen till hela äventyret i romanen. Att stå vid dikeskanten kan 
således vara att betrakta som hotfullt och inte vidare önskvärt. 
 Glupahungern blir intressant ur ett något annat perspektiv än de övriga två romanerna. 
Bachtin diskuterar hur vägmotivet kommit att få en mer metaforisk innebörd i form av 
exempelvis levnadsvägen hos de medeltida riddarromanerna och även vissa romantiska 
romaner. Dock menar han fortfarande att det är en gemensam faktor att vägen rör sig genom 
”det egna landet och inte i en exotisk främmande värld”.  Hos vägen… 80

rinner liksom tiden in i rummet och flyter med det (och bildar vägar), härav också den 
starka metaforiseringen av banan-vägen: ’levnadsbana’, ’anträda en ny väg’, ’historisk 
väg’ m.m; metaforiseringen av vägen sker på allehanda slags sätt och i många plan, men 
själva hjärtpunkten är tidens gång.  81

Glupahungern är en släktsaga och berättar historien om en familj i fyra generationer, från 
1940- till cirka 1990-talet, och utspelar sig i huvudsak i en mindre ort någonstans längs 

 Spjut, 409.77
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hämtad 2016-04-20.

 Huggan och Tiffin, 151.79

 Bachtin, 154.80

 Ibid., 153.81

!18

http://socialistsimon.blogg.se/2012/november/stallo.html


Luleälven. Det är således samma värld som skildras romanen igenom. Berättelsen rör sig 
snarare i tid än i rum: det är det egna landet som skildras genom släktens olika ögon.  
 Berättarperspektivet skiftar genom romanen, men i fokus finns ändå oftast Ingrid och 
senare hennes dotter Baba. Förutom dessa är naturen själv en tydlig huvudperson, med 
Djuptjärn som sitt själva centrum. Redan i prologen presenteras Djuptjärn som en viktig part: 
”Det fanns något i skogen. Något som lockade och drog, djupt i det täta. Där inne, dold av 
skuggande tallar som var mörkare och högre än alla andra, låg Djuptjärn”.  Djuptjärn är 82

således inte en tjärn som vilken som helst, utan ett vatten med starka krafter att ”locka” och 
”dra”. Vidare berättas det hur Djuptjärn ammar ett träd som i sin tur ammar en björnunge vars 
mor dött:  

Ungen återföddes ur Trädets livmoder, stinn av Trädets röda sav. På det viset blev blev 
Björnen trädets son och Djuptjärns dotter. Med en hunger som aldrig helt skulle gå att 
stilla, och med en kropp som blivit präglad av detta säregna träds mänskligt pumpande 
hjärta, gav den sig ut i skogen.  83

Naturen antar här en närmast mänsklig gestalt. Trädet har både hjärta och livmoder, Björnen 
är son och dotter. ”Djuptjärn”, ”Trädet” och ”Björnen” skrivs även med inledande versal, likt 
personnamn. Samtidigt är Djuptjärn och Trädet någonting mer än bara levande. De sprider 
också glupahungern, och trots sin skymda placering bakom de högsta tallarna i skogen kan de 
påverka de som befinner sig långt borta. 
 Mötet med naturen, eller i förlängningen Djuptjärn, Trädet och Björnen är de möten som 
påverkar familjens levnadsväg mest av allt. En sen kväll följer Ingrids pappa efter den 
nedsupna Linus för att se efter att han klarat sig hem ordentligt. Han hittar inte Linus, utan 
blir istället överfallen och dödad av någonting stort med svarta ögon. Hemma har Ingrid 
skrivit ”BJÖRNEN” i imman på fönsterrutan. Efter detta börjar Ingrid vandra längre och 
längre turer i skogen. Hennes ena bror, Adrian, drömmer återkommande drömmar där Ingrid 
rider på en stor björn. Hennes andra bror ser Linus följa efter Ingrid i skogen, och blir själv 
sedan jagad av någonting liknande det som dödade pappan. Ingrid börjar odla, och får ett frö 
av Linus som växer sig till ett träd som tycks ha ett pumpande hjärta, och vars bark är det 
enda som kan mätta Ingrids dotter Baba. Far till Baba är Linus son Simon: ”Dagen efter att 
hans mamma dött, och allt han ville var att fly, resa ut i världen och andas andra platsers luft, 
hade Linus kommit. Du ska ingenstans, hade han sagt. I min stuga ska du bo och du ska vänta. 
En dag kommer en flicka från skogen. Hennes namn är Ingrid Sundqvist”.  Deras dotter 84

skulle bli den som mättade Djuptjärn. Men slutligen offrar Ingrid istället sig själv och den 
hunger som drivit och jagat Baba genom livet tycks lämna henne. I en dröm ser Adrian Ingrid 
rida till Djuptjärn på en björn och sedan dyka ned i vattnet. Mötet med naturen är således ett 
möte som styr släktens levnadsväg i generationer, och binder dem starkt till platsen de lever 
på. 
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 I Glupahungern har naturen själv en ytterst handgriplig roll. Den finns nära inpå 
människorna och formar förutsättningarna för deras liv. I ett kapitel skiftar 
berättarperspektivet från månen, till vindspoven, till en klunga alar:  

I månens öga var ängen en enda. Det som intresserade henne var hon som svepte över den 
då och då, med sin sorgsna vissling. [—] Vindspoven landade på en liten upphöjning mitt 
ute på fältet. Allt var tyst och stilla. Det fyllde henne med ett ännu större vemod, så hon 
ropade igen, tloi-ith, och igen, tloi-ith. [—] Några meter därifrån stod även alarna och 
betraktade den stora besten som kommit ut ur skogens dunkel. Den äldsta av dem visste 
mer än spoven, som bara hunnit leva tre somrar, men det alen visste var inget man talade 
om.  85

Naturens olika varelser har egna röster. Vissa existenter som Djuptjärn, Trädet och Björnen 
kan påverka omgivningen i minst lika hög, om inte högre, utsträckning än människorna i byn 
kan. Varje existent kan alltså synbart påverka den beröring den utsätts för i förhållande till 
andra existenter. Det finns här ett slags likhetsperspektiv, alla existenter talar på liknande 
villkor, varesig det rör sig om en al, en en tjärn, en fågel, månen eller en människa: deras 
berättarperspektiv är likvärdiga. Naturen innehar i romanen således agens, om än på något 
olika nivåer: alarna betraktar snarast omgivningen än påverkar den, men de har trots allt egna 
röster i berättelsen.  
 Samtidigt är det en antropomorfism som äger rum i detta stycke och i partiet om 
Djuptjärn. Vindspoven är fylld av vemod, Trädet har ett mänskligt pumpande hjärta, och alen 
har kunskaper man inte talar om. Trots att naturen uppenbarligen spelar en viktig roll i 
romanen, och på många sätt styr huvudpersonernas vägar mer än de själva gör, har naturen 
fortfarande tydligt specifikt mänskliga drag. Varför? Måste naturen uppvisa mänskliga drag 
för att människor ska kunna relatera till den, eftersom vi enbart ”till nöds [kan] sätta oss in i 
hur situationerna ser ut med utgångspunkt från enstaka andra utsiktspunkter än vår egen”?  86

 Alla tre romaner behandlar egentligen just människans skiftande relationer till naturen 
som uppstår i möten med den. I alla romaner finns vägmotivet representerat, även om Stallo i 
högre utsträckning än de andra två romanerna följer äventyrets kronotop. Vägen tycks dock i 
alla tre romaner ha en stark koppling till naturen: Judits väg genom hemlandet och krocken 
som uppstår i mötet med blårockarna, trollens position mellan natur och civilisation som 
påbörjar äventyret, och familjen Sundqvists levnadsväg som rotar dem i byn och nära 
Djuptjärn. Människorna tycks reagera ytterst olika på de möten som uppstår med naturen 
längs vägen beroende på vilket perspektiv de besitter sedan innan. Exempelvis hade Gunnar 
Myrén svårt att acceptera existensen av något så främmande och okänt som troll, medan det 
för Susso inte tedde sig lika underligt: ”Det var en besynnerlig men naturlig del i hennes 
uppväxt”.  Gemensamt hos romanerna är också det att naturen har en egen vilja som ibland 87

skiljer sig avsevärt från människornas. Naturen är i alla romaner oberäknelig och svårtydd, 
stundtals likgiltig. Huruvida Judit förgås i kylan spelar ingen roll för fjällen och träden, de 
bara är och svarar inte på tilltal. Vad Djuptjärn egentligen vill åstadkomma med att sprida 
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glupan är högst oklart. Trollen i Stallo tycks inte heller driva någon agenda. Ibland brusar 
storgubbarna upp och blir rasande, de kan till och med döda människor. Det enda som något 
så när lugnar dem är åsynen av barn. I övrigt är de svåra att kommunicera med för 
människorna. Även om naturens relation till människorna är svårtydd blir människornas 
relationer till naturen däremot synlig genom de olika vägar de väljer genom den, runt den och 
i den, vilket även skiljer sig åt något beroende på genre. Stallo följer exempelvis en vägtyp 
som leder protagonisterna ut på äventyr i (för dem) främmande land, vilket i sin tur 
främmandegör södra Sverige. Både Glupahungern och Ett föremåls berättelse rör sig längs 
vägar i ett hemland, där lokala (miss)förhållanden problematiseras.  88

 Så, vad är det för natursyn som förmedlas genom romanerna? Naturens antropomorfa 
drag i Glupahungern har redan nämnts. Det samma skulle även till viss del kunna gälla Stallo.  
I romanen är det främst trollen som aktualiserar frågan om människans blick på naturen där de 
står vid dikeskanten. Trollen har antropomorfa drag, samtidigt som de också är ”någonting 
annat”. Hellström diskuterar just detta i sin uppsats ”I Norrland kan ingen höra dig skrika”: 
”Romanfiguren Edit som befann sig i tryggheten i sitt eget hem ställs öga mot öga med det 
främmande och beskriver att hon inte  ’klarade av’  att bli betraktad som något främmande 
själv”.  Det är alltså trollens omänskliga sidor som gör dem svåra att relatera till för 89

människorna i romanen. De inordnar sig inte i människornas dikotomiska föreställningar om 
vad som är människa och vad som är djur. De suddar egentligen ut gränser mellan ”natur” och 
”kultur” genom att obehindrat röra sig i gränslandet mellan dem. I Ett föremåls berättelse är 
naturen som sagt svårtillgänglig. Den uppvisar inte vidare mycket vilja över huvud taget, 
åtminstone inte på ett sådant sätt som människor uppfattar vilja. Kanske är det just därför den 
blir så obegriplig, eftersom den i våra ögon bara existerar. Samma fråga återstår således: 
måste naturen vara mänsklig för att vi människor ska kunna relatera till den?  
 Samtidigt uppvisar nomaderna inga som helst problem med att hantera naturens 
svårtillgänglighet. På ett vis är de själva lika svårtillgängliga i sin fåordighet och namnlöshet 
romanen igenom. Ingrids bror Edvin i Glupahungern upplever stor rädsla inför skogen och 
det faktum att Ingrid strövar fritt i den, till den grad att han till sist misshandlar Ingrid för att 
hon ska sluta röra sig i den.  De mänskliga aspekterna hos naturen tycks således inte göra den 90

mindre obehaglig och mer relaterbar för Edvin. I Stallo är det på samma sätt just de mänskliga 
dragen i kombination med de övernaturliga som gör trollen så skrämmande, eftersom det 
uppstår någonting gränsöverskridande i skogsbrynet mellan landsvägen och skogen. Det är 
alltså inte självklart att naturen uppfattas som mer rimlig om den samtidigt uppvisar 
mänskliga drag, eller att den skulle vara obegriplig om den inte gör det.

På ett sätt ger författarna naturen en huvudroll och handlingsutrymme i dessa romaner. Ur 
ett ekokritiskt perspektiv kan det förstås läsas som att människan ofrånkomligen är en del av 
naturen, att vi inte kan agera precis hur som helst eftersom vi när det kommer till kritan är 
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beroende av den för vår överlevnad, precis som alla andra djur och växter. Vi människor är 
inte de enda som kan inneha agens, eller de enda existenter som kan påverka den beröring vi 
utsätts för. Samtidigt finns en annan natursyn representerad, genom exempelvis blårockarna 
som tycks anse att naturen, samt de människor och djur som lever i den, är till för vissa andra 
människor att nyttja. I Stallo antyds det även att trollen försvunnit mer och mer i och med att 
elnätet byggdes ut, eftersom de inte klarar av att vara nära elektricitet.91

Det finns således en viss kritik i romanerna som riktas mot den natursyn som vuxit fram i 
samband med industrialiseringen, och inte minst bilden av just Norrlands natur som fylld av 
resurser, som ”näst Gudz tillhiälp så skall […] blifua dee Svänskas Wästindienn”.  Naturen i 92

romanerna  är  mer  komplex  än  en  råvaruhamn kan  tillåtas  vara.  Den  är  på  samma gång 
mänsklig och omänsklig, skrämmande och tilldragande, hemma och borta. Den rör sig precis 
som trollen både på landsvägen och i skogen bredvid. Detta öppnar för en vidare bild av vad 
naturen  i  norrlandsregionen  kan  tänkas  vara:  det  vidgar  den  så  kallade  sinnebilden  av 
Norrland.  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Resan genom tid och rum 

För ungefär 32 000 år sedan började människor måla bilder av djur på väggarna i grottan 
Chauvet i det som nu är södra Frankrike. Där finns noshörningar, lejon och hästar oerhört 
skickligt avbildade. Än idag finns det möjlighet att se spåren av att någon valde att måla på 
grottväggarna för många tusen år sedan. Spår finns alltså fortfarande kvar i rummet av den tid 
som passerat. Detta liknar i viss mån den kronotop Bachtin beskriver växte fram i samband 
med den gotiska romanen mot slutet av 1700-talet, nämligen slottets kronotop: 

Slottet är mättat med tid, och därtill en historisk tid i ordets snäva bemärkelse, dvs det 
historiska förgångnas tid. […] Här finns i synlig form spår av sekler och generationer i 
olika delar av byggnaden, i inredningen, i vapnen, i porträttgalleriet över förfäderna, […] 
Slutligen återupplivar legender och sägner minnet av händelser som inträffat i alla delar 
av slottet och dess omgivningar.  93

Tiden i slottskronotopen antar således fysisk form i rummet. I just den gotiska romanen tog 
sig detta ofta uttryck genom just slottet, där generationer levt och verkat och där tingen och 
historierna lagras på en konkret och fysisk plats. Därav att slottet blir ”mättat med tid”. I en 
vid tolkning av detta som Bachtin beskriver innebär det förstås att när någon rör sig i rummet 
kommer denne lämna spår efter sig på olika sätt. På så sätt lämnar spåren efter någon som vid 
någon tidpunkt befunnit sig i ett rum lämna synliga avtryck efter sig, precis som konstnärerna 
i Chauvet gjort. 
 Samtidigt finns det gränser för vilka rum som är tillgängliga för olika existenter vid vissa 
tidpunkter. Hägerstrand konstaterar att en anledning att människan lyckats så pass väl är att 
hon lyckats bygga bort negativ beröring samt framhäva den positiva, allt genom teknik och 
sociala institutioner: ”I konkurrensen om utrymme söker vi röja en väg framför oss mot 
framtiden, som hålls öppen av en mängd olika realistiska eller inbillade medel”.  Det är dock 94

inte enbart så att människor bygger bort oönskad beröring från exempelvis rovdjur som vill 
äta oss eller vår boskap, det finns även vissa restriktioner (constraints) människor emellan 
som påverkar enskildas möjligheter att röra sig i tid-rummet. 
 I artikeln ”What about people in regional science” diskuterar Hägerstrand tre 
grundläggande typer av tids-rumsliga tvång: kapacitet-, koppling- och styrningsrestriktioner.  95

Den första har att göra med rent fysiska nödvändigheter. Exempelvis hindrar vissa 
återkommande behov, så som mat och sömn, att andra aktiviteter äger rum under dessa 
perioder. Den andra har att göra med hur möten med andra begränsar tidrummet: det är inte 
fysiskt möjligt att transportera sig hur långt som helst i rummet under en viss tidsperiod om 
man har ett jobb, eller möten där man måste relatera till andra människors vägar. Detta 
resulterar, enligt Hägerstrand, i att människor rör sig i ett slags tids-rumsliga prismor, eller 
öar: ”the actual size of the island depends on the available means of transportation, but this 
does not alter the principle”.  Den sista restriktionen berör de lagar, regler och normer som 96

finns i samhället, och upprätthålls inom olika sfärer (domains), vilka inte är tillgängliga för 
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alla: ”In time-space, domains appear as cylinders, the insides of which are either not 
accessible at all or are accessible only upon invitation or after some kind of payment, 
ceremony, or fight”.  Vidare konkurrerar dessa sfärer mellan varandra om resurser, med olika 97

resultat beroende på inbördes hierarkier. Det kan leda till allt från tvång, till 
förhandlingssitautioner till rena krig. Detta skapar situationer där enskilda måste förhålla sig 
till och hantera händelser som ligger långt utanför dennes kontroll och kan påverka dennes 
vidare existens i ett specifikt tid-rum. 
 Olika händelser, situationer och sociala institutioner kan således påverka människors 
tillträde till olika rum under vissa tidsperioder. Dessa restriktioner kan vidare bli synliga i 
rummet. Vem har fått vistas i ett rum under en viss tid? Vem syns i rummet?  
 I Stallo finns vissa familjer som huserar troll. Åtminstone en av dessa familjer består helt 
av människor vilka kidnappats som barn för att agera underhållning åt storgubbarna. De bor 
relativt avsides, har minimalt socialt umgänge med människor som inte är invigda i att bevara 
hemligheten om trollen och gör allt man kan för att sopa över de spår trollen lämnar efter sig i 
rummet: ”En parabolantenn satt på gaveln, men någon teve fanns förstås inte: Börje hade 
skruvat dit den för att det skulle se ut som vilket hus som helst”.  Ibland ger sig trollen ut på 98

nätterna och välter bilarna. Inne i huset där de bor, Hybblet, är det oerhört stökigt och det 
luktar mycket illa. Spåren efter trollens vistelse och existens måste alltså maskeras med hjälp 
av ting som indikerar en mänsklig närvaro snarare än någonting annat, som exempelvis en 
parabolantenn.  
 I romanen, precis som i världen utanför romanen, lever människorna i största del i 
tätorter och städer. Det är, som Hägerstrand beskriver, ett sätt att bygga bort oönskad beröring, 
vilket leder till en mer eller mindre realistisk känsla av trygghet. Bebyggelsen blir ett slags öar 
i naturen. Vi skulle idag ha svårt att överleva vintern utan våra uppvärmda och isolerade hus, 
utan mataffärer och färdmedel. Hägerstrand talar om våra liv som öar i tid-rummet, vars 
storlek kan förändras på teknologisk väg: ”in his everyday life everyone has to exist spatially 
on an island. […] the actual size of the island depends on the avalible means of 
transportation”.  Tidrummet skapar runt varje person ett prisma, eller ö, vars form ändras 99

beroende på de rörelser personen företar sig, och med vilka medel. Prismans väggar indikerar 
de begränsningar som finns för rörelse i rummet under en viss tid. En person som promenerar 
kommer således ha en mindre prisma än en person som flyger, men väggarna/begränsningarna 
består likväl. I fallet med trollen behöver människorna uppenbarligen sällan förhålla sig till 
deras existens, då de sällan rör sig på samma ö och därför aldrig behöver mötas. Trollen 
befinner sig i skogen, medan människorna oftast i mindre samhällen eller städer. Ibland 
överlappar öarna och möten uppstår, men oftast är så inte fallet. Människorna som skyddar 
hemligheten om trollens existens i Stallo har följaktligen relativt små prismor som sällan 
överlappar med andras eller leder till möten. Trollen innebär både ett slags kapacitets- och 
kopplingsrestriktion. Detta dels genom att de använder magiska krafter för att påverka 
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människor, och det således kan bli fysiskt svårt att agera i enlighet med eget huvud, och dels 
för att trollen behöver ses efter och vaktas. Försvinner man för långt blir det svårt att göra 
detta och hemligheten riskerar att röjas. 
 Trollens starka koppling till skogen är tämligen intressant. I förra kapitlet diskuterades 
hur trollen står med ena foten på vägen, och den andra i skogen. Detta kan även sägas om 
deras bostad, Hybblet: 

Det såg ut som ett gammalt undantag och var väl det också, på sätt och vis. Det hade fått 
ett skal av vita eternitplattor och nu när taket var snötäckt tycktes huset upplösas och 
träda tillbaka, det som syntes tydligast var dörren och de mörka fönsterrutorna. Och 
plaströren som var fasttejpade längst ner på stuprören, utstickande som gula snablar.   100

Denna beskrivning får onekligen huset att anta en märklig form, som om det höll på att 
försvinna, men ändock står det där. Mellanläget återkommer således även här: å ena sidan 
finns där dörr och fönster, stuprör och plaströr som på vilket hus som helst, å andra sidan 
pågår ett upplösningstillstånd där huset beskrivs som ”ett skal” och som att det träder tillbaka 
under snötäcket. Det är nästan som om trollens ambivalens smittar av sig på själva Hybblet. 
 Människorna bor i ett boningshus mittemot Hybblet. Hela gården ligger mycket avsides 
ute i skogen, och för att ta sig upp till den måste man åka långt på en liten skogsväg och 
passera en låst bom bakom ett berg. Trots försök att leva så inkognito som möjligt, finns det 
tecken i naturen som subtilt förebådar vad människorna på gården försöker dölja. En bit från 
gården finns ett berg med misstänkt utseende: ”Nerifrån vägen såg de ut som huggtänder. Det 
hade Seved alltid tänkt när han var mindre och sett upp mot berget. Att berget var ett vidöppet 
gap som kunde bitas”.   101

 Kanske ser Seved berget på detta sätt eftersom han vet vilka som bor i Hybblet, men 
samtidigt ligger bergsgapets skygga framtoning helt i linje med hur trollen i övrigt visat upp 
sin existens. De visar sig sällan med vilje, och om de gör det är det ofta i djurhamn eller 
endast för enstaka människor. Ofta förstår människorna inte riktigt vad de ser. I prologen 
dyker exempelvis en räv och en hare upp utanför stugan i Dalarna där Mona och Magnus 
(senare Seved) Brodin spenderar semestern. De beter sig inte så som de förväntar sig. Istället 
för att räven jagar haren, sitter de bara där tillsammans och ser mot stugan, vilket Mona får 
svårt att hantera. Först jagar hon bort dem från gården, sedan skyndar hon Magnus in i stugan 
och låser dörren, ”Det var fel på dom […] Dom var sjuka”.  Trollen i djurhamn avviker 102

subtilt från de djur Mona är van att möta. Djuren är nästan, men inte riktigt bekanta. Liksom 
Hybblet nästan träder in i skogen bakom huset, kliver djuren på gräsmattan nästan ut ur den. 
De rör sig i ett gränsland, likt ett skogsbryn som är möjligt att se om man tittar noga, och 
plötsligt kan bergets huggtandade gap framträda tydligare. 
 Det rum trollen främst rör sig i är således skogen, och det är nästan som att de växer ihop 
med rummet: ”Seved visste att de ogärna flyttade på sig. De fäster sig vid platser, brukade 
Börje säga, inte vid folk. […] Dom har ansikten med det är också allt. Allt du tycker dig se 
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där i mänsklig väg kommer från dig själv”.  Eftersom trollen blir mycket gamla, trollet 103

Jirvin kan exempelvis vara uppemot tusen år gammal, hinner de under sina liv iaktta 
generationer av människor och växter leva och dö. Trots detta tycks de ha mer gemensamt 
med platser de spenderat tid på, än människor de spenderat tid med. Trollen växer in i 
rummet/skogen med tiden och blir en del av det, som om de slog rot. Människorna tycks dock 
inte uppfatta trollens närvaro som fullt naturlig. Det framgår inte i romanen hur trollen 
upplever möten med människor eftersom texterna är skrivna ur människornas perspektiv. Det 
är dock i mötet med trollen som människornas relation till naturen blir komplicerad. 
 Myter om troll har förstås funnits på många platser, men de kräver sin skog för att 
överleva, både bokstavligt i romanen liksom i människors föreställningsvärld. Gudrun 
skämtar om detta vid ett tillfälle, med syftning på Sussos hemsida om trollen: ”Man skulle 
haft hemsidan för hundra år sedan […]. Innan folk fick elektriskt och trollen försvann. Då 
du!”.  Antingen försvann trollen ur skogarna på grund av människornas utbredning och 104

teknik, eller så försvann de ur människorna då elektriskt ljus lyste upp vegetationen. Stallo 
blir på så sätt ett tankeexperiment, vad skulle kunna hända om det vore så att trollen 
existerade trots allt. 
 I Stallo framstår skogen för människorna i mångt och mycket som ett havsdjup, där 
trollen är lika okända som många av de arter som förväntas leva på havets botten. Kanske är 
de bara arter som inte klassificerats av vetenskapen: ”Sverige har stora skogar. Tänk dig 
dessutom att de här varelserna är skyggare än lodjur och betydligt intelligentare”.  Det hade 105

inte varit första gången en mytisk figur visat sig ha en verklig motsvarighet. Exempelvis kan 
det nordiska mytologiska monstret Kraken kopplas samman med autentiska jättebläckfiskar, 
på upp till 18 meter, som spolats upp på land men dock mycket sällan iakttagits levande.  106

Rent fysiska hinder, kapacitetsrestriktioner, gör det svårt för människa och jättebläckfisk att 
råkas, och så även till viss del människa och troll i Stallo. Det hör inte till vanligheterna att 
människor idag rör sig några längre perioder i skogen, då de flesta måste befinna sig på en 
annan plats inom överskådlig tid. Deras prismor är helt enkelt inte stora nog för att hinna hitta 
ett troll, skyggare och intelligentare än ett lodjur, i tid för att också hinna tillbaka till jobbet. 
På så sätt blir skogen för många människor idag ett okänt havsdjup, som byggts bort ur 
människors prismor genom moderniseringsprocessen, vilket även är fallet för människorna i 
Stallo. 
 I (Re)producing a periphery skriver Madeleine Eriksson om hur vissa aspekter lyfts fram 
i marknadsföringssyfte av Norrland, både av kommuner som vill locka invånare, och företag 
som vill locka turister. Främst är det sådana aspekter som avviker från andra platser som 
förstärks: ”the tourism marketing of places in Norrland is largely surrounded by myth and 
exoticism”.  Det talas om Europas sista vildmark, fjäll, midnattssol, norrsken och samisk 107
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kultur och hantverk då Norrland ska säljas in som region till turister, företag och 
privatpersoner. I sin uppsats om Stallo diskuterar Madelaine Hellström hur naturen framställs 
i romanen: ”Miljöskildringarna i Stallo  består sällan av vidsträckta skogar, norrsken eller 
forsande älvar utan snarare berör Spjut ett samhälle i vad som tidigare beskrivits som 
norrbottnisk stiltje. Igenstängda bensinmackar, övergivna hus, slitna pizzerior och vägkrogar 
är miljöerna som romanfigurerna rör sig i”.  Vidare menar Hellström att naturen trots detta 108

spelar en central roll i romanen: i och med att naturen inte skildras speciellt nogsamt uppstår 
ett stilbrott gentemot gängse litterära skildringar av Norrland. Landsbygden i södra Sverige 
skildras dock på samma sätt som i norra delen av landet: vägkrogar med gammal inredning, 
slitna staket och hus i behov av ommålning. Det finns således ingen stor skopa naturromantik 
i Stallo, snarare en slags vardagsrealism där den svenska landsbygden är lika övergiven i 
Norrbotten som i Dalarna och Småland. 
 Det är dock uppenbart att Stefan Spjut i Stallo förhåller sig till den bild som finns av den 
Norrländska naturen som okänd vildmark och oändligt djupa skogar. Det finns ett konsekvent 
inifrånperspektiv i romanen där livet i Norrland är det centrala och södra Sverige det perifera. 
Susso har exempelvis ingen aning huruvida Avesta respektive Alvesta ligger i Småland eller 
Dalarna.  Spjuts medvetenhet om norrlandsbilden blir även tydlig genom de turister som 109

besöker Kiruna och Gudrun Myréns souvenirbutik. Vid ett tillfälle anländer en busslast med 
Holländska turister, ”som skulle ut till ishotellet. De hade klätt ut sig som inför en 
polarexpedition”.  Två av dem kommer fram till disken och Susso reflekterar över deras 110

mössor: ”båda hade raggiga pälsmössor, han en brun, hon en onaturligt vit: turister bar alltid 
huvudbonader av det där löjligt överdrivna slaget”.  Susso beskriver dem som både löjliga 111

och utklädda, som om de trodde att man behövde klä sig som en äventyrare från tidigt 
nittonhundratal för att överleva i Kiruna. I ett annat kapitel stretar den gamla damen Sigrid, 
som förmodligen levt hela livet i området, genom snöstormen på väg hem från affären. Susso 
hjälper henne att handla och bära varorna:  

Det var inte särskilt långt men den sista biten kändes som att kölden höll på att gröpa ur 
ögonhålorna. Susso drog sparken med kassarna staplade på varandra, hon grimaserade 
och sneglade på lilla Sigrid som stretade på med hushållspappret i famnen och blicken i 
snömodden.  112

Här uppstår en skarp kontrast mellan de holländska turisternas föreställning av livet i Kiruna 
och det liv som faktiskt levs. Sigrid stretar genom snöstormen, medan de påpälsade turisterna 
tar bussen vidare till ishotellet, vilket skapar en ganska ironisk effekt. De överdådiga kläderna 
är inte nödvändigtvis till för vädrets skull, utan snarare som något som förstärker en 
spännande upplevelse, så som Eriksson beskriver att Norrland marknadsförs. Turisterna iklär 
sig bokstavligt talat en exotisk bild av det norrländska rummet i samma stund de trär 
pälsmössan över huvudet. I samma veva blir de dock även föremål för ett slags förtäckt åtlöje. 
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Turisterna framstår som just både överdrivna och löjliga eftersom de tar exotismen på allvar 
och sedan i princip blir omkörda av en gammal dam så fort det blir snöstorm. Detta bidrar till 
romanens inifrånperspektiv, det är Sussos smått nedlåtande blick som betraktar turisternas 
krumbuktande försök att passa in i sina egna föreställningar om den så kallade sista 
vildmarken. 
 Det finns dock en paradox här. På ett sätt är exempelvis Gudrun Myrén beroende av 
denna exotiska föreställning om Norrland för sin inkomst skull. Även om turisterna ser fåniga 
ut sitter de fortfarande på stålarna och är beredda att betala bra för föremål med lokal 
anknytning. Gudrun säljer exempelvis en spåtrumma till en österrikisk man för tjugotusen 
kronor, och Susso menar att denna är en replika eftersom kulturen runt den inte finns kvar: 

– Tyko Lampa är ingen nåjd, mamma. Han är grävmaskinist. 
– Pensionerad. Och han gör trummorna precis som förr. Tuggar albark och allt. 
– Fast han tror inte på det han gör. Det är skillnaden. 
– Hur vet du det, du känner väl inte Tyko? 
– Det är bara produkter. 
– Hantverket är exakt detsamma. 
– Om hantverket vore exakt detsamma, sade Susso och lutade sig fram mellan sätena, 
skulle trumman aldrig vara till salu. Så hantverket kan omöjligt vara detsamma.  113

Det Gudrun egentligen säljer är alltså föremål med en exotisk och magisk historia, någonting 
det uppenbarligen ligger mycket pengar i. Å andra sidan är Gudrun lika beroende av att det 
stannar där vid den magiska sagan, och att ingen på allvar tror. Troll kan vara en gemytlig 
bild, så länge det stannar vid en John Bauer-målning. Gudrun är oerhört rädd för vad folk ska 
tänka om att hennes släktingar faktiskt tror på troll, och på så sätt själv bli begapad: 

Först vart jag ängslig, det kan jag erkänna. Hur skulle det [Sussos hemsida] påverka 
affärerna om det kom till allmänhetens kännedom att pappa trott på troll? Enbart positivt 
påstod Cecilia, men jag ogillade tanken. Att alla skulle få veta. Min ståndpunkt var att en 
hemsida kunde dra till sig för stor och framför allt kritisk uppmärksamhet som skulle gå 
ut över företaget. Hela familjen riskerade att hamna i en glasmonter.  114

Susso gör även en slags avbön i slutet, då hon inför en fullsatt aula berättar om händelserna 
hon varit med om och till sist konstaterar att hon inte tror på troll längre. Hon må göra det för 
att bli lämnad ifred av stallofolket och deras beskyddare, som inte tycker om hennes 
efterforskningar och upprepade gånger försökt döda henne, men människorna tycks också 
nöjda med beskedet. Gudrun blir förvånad över att inte få fler frågor om trollen, men 
konstaterar: ”Folk föreföll nöjda med Sussos besked. Ordningen var så att säga återställd”.  115

Lite prat kan vara trevligt, men blir det för verkligt blir det också obehagligt. Trollen passar 
alltså bättre in i föreställningen om ett rum, än som en faktisk del av rummet. 
 Po Tidholm beskriver i Norrland hur det finns ett tveeggat förhållande i tankebilden om 
just Norrland: "Det som är speciellt med Norrland är att landsändan idealiseras och 
nedvärderas samtidigt. Det går som hand i hand. Det är kargt men genuint, hårt men schysst, 
vackert och öde, utsatt och på samma gång stolt”.  Det paradoxala med den magiska naturen 116

ligger helt i linje med detta. Naturen, eller det Norrländska rummet, ska vara exotisk, men inte 
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skrämmande, farlig eller obekväm. Nåjdens trumma är en spännande artefakt för en 
österrikare 2005, men för ett antal hundra år sedan tvångskristnades samerna och trummorna 
förstördes eftersom de ansågs vara ett hot mot kristendomens spridning.  Under tidigt 1900-117

tal förbjöds även samer att tala sitt språk, liksom tornedalingar. Samtidigt var samerna inte 
välkomna in i folkhemmet, utan den så kallade ”lapp ska vara lapp-politiken” stärkte snarare 
bilden av samen som nomad och renskötare och inget annat, varken jägare eller läkare.  Det 118

vill säga, det samiska folket skulle förbli exotiskt och intressant inför exempelvis en 
turistande publik, men inte självständiga skrämmande, farliga eller obekväma agenter. Detta 
är ett bra exempel på det Hägerstrand kallar styrningsrestriktioner, där lagar och regler, men 
också normer och föreställningar i samhället påverkar hur olika människor har möjlighet att 
röra sig i olika rum.  
 Bilden av människan, respektive naturen människan lever i riskerar också allt som oftast 
att kollidera och gå in i varandra, och vissa människor anses av andra stå närmare naturen, 
och längre från civilisationen, vilket påverkar de normer och lagar som styr människors 
möjligheter att röra sig i rum: 

the western definition of humanity depended – and still depends – on the presence of the 
’not-human’: the uncivilised, the animal and the animalistic. European justification for 
invasion and colonisation proceeded from this basis, understanding non-European lands 
and the people and the animals that inhabited them as ’spaces’, ’unused’, underused or 
empty’  119

Norrland beskrivs ofta som just tomt. Intressant här är även att de ord Tidholm menar 
beskriver Norrland på samma gång beskriver naturen och människorna, ”kargt men genuint, 
hårt men schysst, vackert och öde, utsatt och på samma gång stolt”.  120

 Bilden av naturen som en exotisk plats, en vildmark med norrsken, midnattssol och 
polarnatt blir nödvändig att förhålla sig till i och med att det exempelvis genererar inkomst, 
men också bidrag och olika typer av resurser. Denna bild skulle alltså också kunna beskrivas 
som en styrningsrestriktion i och med att inkomst behövs för att en människa eller en ort ska 
kunna fortleva. Eriksson skriver om hur man i Umeå spelade på dessa bilder i sin ansökan om 
att bli Europas kulturhuvudstad år 2014, men var på samma gång måna att framställa staden 
som urban och innovativ: ”Umeå is drawing on the uniqueness of the North and its 
historically peripheral position, and is trying to separate its physical from its imaginative 
geography”.  Det är således viktigt att å ena sidan framstå som modern och urban, och å 121

andra sidan ursprunglig och exotisk för att få tillgång till resurser. Det är en balansgång att, 
som Gudrun i Stallo, å ena sidan framstå som exotisk och å andra sidan excentrisk inför 
förmögna besökare. Normer och föreställningar påverkar hur personer rör sig i rummet. 
Gudrun vill inte avhumaniseras till en del av rummet och hamna i en glasmonter och är därför 
mån om att det magiska stannar på den nivå besökarna är bekväma med.
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  Bilden av rummet får således materiella konsekvenser för de som befinner sig i det. I Ett 
föremåls berättelse finns bilden av Norrlands natur som en råvaruhamn tydligt representerad, 
vilket diskuterades i föregående kapitel. I naturen gömmer sig, enligt blårockarna, oändliga 
rikedomar för den som gräver upp dem. Naturen är karg och öde, och med resurser redo att 
nyttjas. Detta leder till att styrningsrestriktioner uppstår, vilka hindrar både nomader och 
blårockar att röra sig i rummet. Många av blårockarna har själva fått välja mellan att delta i 
krig eller åka norrut och leta metaller, vilket trots att där finns ett val begränsar rörelsen i 
rummet till två relativt smala alternativ. Vidare uppstår fler problem då de saknar kunskap om 
att röra sig i det rum som är fjällmiljö. Det leder framför allt till brist på mat och värme, som 
sedermera medför sjukdom och död. Det leder också till att nomadernas rörelseförmåga i 
begränsas oerhört. Någon måste transportera metallerna genom det landskap blårockarna inte 
själva rår på, och lotten faller då på nomaderna.  
 Möjligheten att röra sig fritt i rummet begränsas kraftigt i samband med att någon annan 
dikterar villkoren för rörelse. Då nomaderna börjar transportera metaller genom skogarna har 
de inte längre möjlighet att hålla sina egna visten som innan. I ett första led flyttar de till en 
annan del av fjället, men senare finns ingen tid till den egna platsen längre när blårockarna 
börjar kräva dem på arbetskraft. Som sagt åtnjuter inte heller blårockarna någon vidare trevlig 
tillvaro och spåren efter dem raderas allt eftersom tiden går:  

Sintras skulle malmen och sintra den folket, frakta den andra och leva skulle alla. För 
kriget rasade ännu och kronan var ännu utarmad. Åtskilliga människor levde och dog på 
platsen men den blev aldrig någonsin verklig. Den liksom inte fanns, till och med när det 
skrattades på den, åt någon högst tillfällig lustighet eller uppdagad självklarhet. 
Berättelsen försvann med folket och så småningom dog platsen ur minnet, i brist på 
berättelserna.  122

Platsen blir aldrig verklig, den existerar under tvång. Det blir aldrig blårockarnas rum, de ska 
enbart gräva upp malmen och leva i ordets allra enklaste bemärkelse. Ingen fastnar riktigt i 
rummet, och inga spår efter liv blir kvar. På något sätt är alla förlorare i Ett föremåls 
berättelse, utom möjligen Judit. 
 Judit ställer sig i princip utanför den kamp om utrymme som pågår runt henne: ”Det var 
nu inte med skogsfarmor hon brottades utan med hela dess trakt. Och trakten var nu 
sannerligen djurets. Det var nu en gång människans tillvaro att leva på någon annans mark, 
och Judit erkände det, varför hon alltid brutit upp från sina hem när de kommit att alltför 
starkt formas av henne”.  Judit ser inte rummet som sitt, eller kanske ens någon människas. 123

Genom sin nomadiska tillvaro undviker hon att prägla en plats med sin egen närvaro. Hon gör 
sig på ett sätt kvitt allt ägande genom att uppgå i resan och ägna sig åt överlevnad. Det finns 
inga spår efter Judit som kan blekna och försvinna ur minnet eftersom hon aldrig lämnat några 
till att börja med. Likt sin mor, Siri, blir Judits närvaro snarare andlig än fast, och i tiden mer 
än i rummet. Hon accepterar att rummet inte är hennes, utan i detta fallet tillhör björnen i 
området, och rör sig således vidare när hennes närvaro känns för påtaglig. Judit framstår som 
betydligt friare i slutet av berättelsen än många andra människor i romanen, vars liv framstår 
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som ett evigt slit tills den dag de dör. Judit bara är, liksom naturen runtom henne existerar 
utan kommentarer. Hon somnar bredvid Rigmor och romanen slutar med meningen: ”Och 
dagen var slut och nästa tog så småningom vid”.  I och med att hon inte placerar sig i 124

rummet ställer hon sig på samma gång avsides från andra människor, med allt vad det innebär. 
Hon lämnar sin far och syster, men hon undkommer det apatiska liv blårockarna för med sig. 
Hon gör sig själv oåtkomlig för idén att naturen och människan är resurser som ska betala för 
krig. 
 I både Stallo och Ett föremåls berättelse förhåller sig karaktärerna till den bild som finns 
söderut av det rum de lever i, och framför allt den natur som finns i Norrland. Även i 
Glupahungern spelar rummet en viktig roll. Liksom det övernaturliga i Stallo kommer från 
skogen, kommer också det magiska i Glupahungern från skogen. I jämförelse med Stallo är 
detta dock inte någonting som problematiseras eller kommenteras i lika hög utsträckning. Få 
orter namngivs i romanen, varken den by där största delen av handlingen utspelar sig, eller 
den ort i söder Love kommer ifrån. Lundgren tycks dock också förhålla sig till idén om den 
norrländska skogen som en av människan orörd vildmark. I prologen beskrivs det hur Trädets 
puls kan uppfattas flera mil från Djuptjärn: ”I någon tanig björk, eller i en uråldrig gran – alla 
längtade de längre in, ville följa lockropen från skogens djup”.  Trädet i fråga växer 125

dessutom bara i Norrbotten.  Naturen är alltså platsspecifik för just norra Norrland, och på 126

samma gång som den är djup, svårframkomlig, outgrundlig, uråldrig är den lite farlig, med en 
glimt av mystik, precis som Eriksson menar att den Norrländska naturen marknadsförs till 
turister, och som besökarna i Gudruns souvenirbutik förväntar sig att den ska vara.  
 Det finns också olika metoder i romanerna kring hur karaktärerna hanterar den exotiska 
blicken på rummet, vilken även riskerar att falla på dem själva. I Stallo väljer Gudrun att dra 
nytta av det själv, ”[u]r den exotiskt skimrande bilden av Lappland […] drar jag min 
näring”.  Samtidigt är hon beroende av att trollen håller sig på en armlängds avstånd och 127

inte blir verkligare än en exotisk sagokrydda. Judit hoppar av hela karusellen, och lever en 
dag i sänder, som en skogsande utan högkvarter. I Glupahungern råder Djuptjärn sig själv. 
Ingrid menar att skogen är sjuk. Det beror inte, vilket Love föreslår, på miljögifter eller för 
hård avverkning, utan på att glupan måste mättas. Naturen ligger således bortom mänsklig 
kontroll i Glupahungern. Det spelar ingen roll vad människan gör, Djuptjärn ligger bortom 
vad människorna kan påverka. Rummet gör på så sätt också anspråk på sig självt, i och med 
att andra existenter än människor lämnar spår i det. Alla tre romaner förhåller sig således på 
något plan till bilden av norrländsk natur, eller kanske snarare: Norrland som natur.  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2.2 Den magiska naturen – björnen 

[A]nthropocentrism (like all norms) is a many-headed Hydra who grows two new heads 
for each one that is cut off.  128

I de föregående kapitlen har naturen och mystikens roller i romanerna diskuterats. För att 
förstå människornas relation till naturen är det dock nödvändigt att gräva djupare. Hur lever 
människorna med naturen? Ett motiv som återfinns i alla tre romaner, samtidigt som det 
spelar en väldigt viktig roll, är björnen. Björnen är ett intressant djur, det största rovdjuret i 
norden, men är trots detta relativt fredlig och bilden av björnen som bärätare är stark.  Björnar 
har också länge figurerat i sagor och visor, det är ett omskrivet djur. Utbredningen begränsar 
sig i dagsläget till Norrland och Härjedalen, Dalarna och delar av Gästrikland.  Syftet med 129

detta kapitel är att undersöka romanernas förhållande till naturen, och kanske i synnerhet den 
norrländska naturen genom att djupdyka i användningen av björnen i romanerna. Björnen som 
faktiskt djur, men även som ett djur som tillskrivs både magiska och symboliska egenskaper.  

Björnen och båna 

I berättelser om björnar har ofta barn figurerat. En av de mest välkända är kanske visan ”Mors 
lilla Olle” skriven av Alice Tegnér och publicerades första gången 1895. Där delar Olle med 
sig av sin bärkorg till björnen, någonting som inte uppskattas av Olles mor som, till Olles 
förtret, skrämmer bort björnen. Enligt Eva Söderberg i artikeln ”Olle + björn = sant – Om 
barn, björnar och barndomens diskurser” domesticerades björnen i litteraturen under 1800-
talet just genom idén om det oskuldsfulla och oskyldiga barnet: ”Romantikens barnsyn 
överförs på björnen genom den nära relation den får till barnet”.  Björnen smittas således av 130

barnets egenskaper och blir i och med detta mindre av det farliga odjur som figurerar i 
exempelvis i den gamla visan ”Björnen sover” och går snarare mot 1900-talets snälla, men lite 
dumma Nalle Puh. 
 I alla tre romaner som undersöks i denna uppsats kopplas björn och barn starkt ihop med 
varandra. I Stallo behöver storgubbarna/trollen, vilka är björnar i djurhamn, barn att titta på 
för att hålla sig lugna. Judits dotter Rigmor kidnappas vid ett tillfälle av en björnhona i Ett 
föremåls berättelse om obesvar, och Ingrid umgås som barn flitigt med björnmänniskan Linus 
i Glupahungern. Hennes bror Adrian, som drömmer sant, ser henne flera gånger rida på en 
stor björn genom skogen i sina drömmar. Romanerna återknyter således till temat björn och 
barn. 
 I Glupahungern finns ett antal ledtrådar som antyder att Linus och björnen egentligen är 
en och den samma. Redan då Linus dyker upp i romanen avviker han från övriga personer: 
”Han luktade skog. Skog och eld och vilddjur”.  Samma kväll hittar Ingrid en älgklöv i 131
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Linus väska som är avsliten direkt från benet. Ingrid föreställer sig hur Linus attackerar älgen: 
”i exakt rätt tillfälle vräkte han sig mot den, vrålande och fradgande, slungade ut ramen och 
vräkte omkull det stora djuret […]. Klorna hade vuxit sig långa rätt genom fingertopparna”.  132

Senare den kvällen attackeras Ingrids pappa Erik utanför Linus stuga av någonting stort som 
befunnit sig inne i stugan. Erik hade följt Linus spår och ungefär halvvägs hade de förändrats, 
vilket Erik skyller på fyllan. Ett annat indicium på att Linus och björnen har starka kopplingar 
till varandra finns i själva utformningen av boken. På första uppslaget finns en karta över 
bygden där romanen utspelar sig. I skogen halvvägs mellan Djuptjärn och Sup-Linus stuga 
befinner sig en stor björn på väg i riktning mot stugan. På framsidan av romanen står en 
mörkhårig flicka och en björn på var sin sida av av björnträden framför djuptjärn.  Det är 133

inte orimligt att läsa flickan som Ingrid, och björnen således som Linus. 
 En intressant aspekt av Glupahungern är således romanens paratext, det vill säga delar av 
romanen vilka inte är en del av romantexten, men som förstärker och förlänger den.   Kartan 134

är exempelvis en sådan, men även själva 
omslagsbilden. Ingrids möten med Linus 
påminner i mycket om 1800-talsberättelsen 
om barnet som möter björnen i skogen, vilket 
bl ir tydligt i en jämförelse mellan 
Glupahungerns omslagsbild av Staffan 
Larsson, John Bauers illustration till Helena 
Nybloms saga Oskuldens vandring från 1907, 
och även Elsa Beskows illustration av Olles 
möte med björnen, samtliga här i bilderna till 
höger. Likheterna är slående. Både Bauers 
och Larssons bilder använder en liknande 
färgskala med dova gråtoner med inslag av 
blått och brunt. Beskows färgskala är ljusare, 
men motivet är trots detta slående likt. Alla 
tre porträtterar unga och barfota barn, iklädda 
enkla kläder. Alla tre barn befinner sig i 
skogen med naturalistiskt målade björnar, 
även om varken Glupahungerns björn eller 
flicka är riktigt lika detaljerade som Bauers 
och Beskows. Intressant är dock att Bauers 
estetik, som så mycket kopplas till djupa, 
orörda trollskogar, lever kvar och i vissa 
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aspekter går igen i omslaget av Glupahungern där det specifikt handlar om Norrbottens 
skogar. Lever sagan kvar här än idag, så som den fanns i Småland för  hundra år sedan?  
 Skogen är sannerligen central i Glupahungern. Mot sin familjs uttryckliga vilja spenderar 
Ingrid efter det att pappan dött större delen av sommarhalvåret i skogen. Då är hon tio år. 
Exakt vad hon har för sig i skogen framgår inte från Ingrids perspektiv, men via hennes båda 
bröder får vi veta att hon träffar en stor best inne i skogen:  

Adrian låg kvar i sängen en stund för att låta sömnens tunga filtar glida av honom. Han 
hade drömt om Ingrid. Att hon var i skogen, satt på ett stort djur och smekte den lurviga 
raggen. Luften hade varit full av fåglar. Röda, svarta, blå. De cirklade runt henne som en 
tornado. Djurets tunga skulle vara riktad rakt mot Adrian, de gula ögonen glödde som 
bärnsten. Ingrid hade inte varit rädd alls utan dinglat med benen och skrattat mot himlen. 
Då hon såg honom hade hon viskat i djurets öra så att det snabbt försvunnit in mellan 
tallarna.  135

Även den andra brodern, Edvin, stöter på det stora djuret då han följer efter Ingrid i skogen. 
Först ser han Linus iaktta Ingrid, men då Edvin närmar sig är Linus försvunnen. Istället tycker 
han sig ana någonting stort och nästan svart bland träden och han springer jagad genom 
skogen. Det skulle kunna vara samma stora, mörka gestalt som dödade deras far vid Linus 
stuga. Efter detta förbjuder han Ingrid att gå själv i skogen, och tar till och med till våld för att 
behålla henne hemma. Precis som i ”Mors lilla Olle” där modern är den som räds björnen, är 
det här de äldre som skräms av tanken på Ingrids björnmöten. Ingrid själv tycks, precis som 
Olle, ha god hand med djuret.  
 Även i Ett föremåls berättelse är den vuxnas perspektiv på mötet mellan björn och barn 
framträdande. När Rigmor kidnappas av en skogsfarmor, det vill säga björnhona, vars egna 
ungar dött får vi följa Judits allt mer desperata jakt efter björnen och barnet. Genom hela 
romanen framstår Judit som en mycket lugn person som även hanterar de mest farliga 
situationer med sinnesnärvaro. Då hon så småningom hinner ikapp björnen hanterar hon dock 
inte denna situation med samma jämnmod:  

Björnhonan stod med ryggen mot en klippa. Judit skrek okvädinsord åt henne hon dittills 
ej ens tänkt och slog och sparkade mot djurets oförmågor att förstå eller försvara. 
Lillbånet hade tappat rösten, bara ett väsande kom ur det och från djuret om något så ett 
ynkligt gny, när det backade emot klippan och svängde huvudet, trängt men ofarligt.  136

Efter detta kastar sig Judit över björnen med kniven och följer efter henne ner i idet. Judit 
konstaterar: ”Hon hade inte tappat sina sinnen, hon hade tappat behärskningen över dem”.  137

Det är ingen jämn kamp, Judit är rasande och björnen svag. I slutändan dödar hon trots allt 
inte djuret och kan konstatera att hon helt glömt Rigmor i sitt raseri. Judit reagerar i denna 
situation lite som Olles mor, eller som Edvin. När allt kommer omkring framstår björnen 
snarare som en riktigt sorglig figur, snarare än en våldsam best som sliter barn i stycken. Hon 
är undernärd och dan, fortfarande vårdande sin sedan länge döda unge. I framställningen av 
detta skeende uppstår således en viss dissonans mellan Judits reaktion och björnens 
(o)farlighet. 
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 Judits förhållande till björnar har dock inte alltid varit av detta slag. Redan i början av 
Judits första resa träffar hon på en björn, eller skogsfarfar, som hon mött då de var små: ”Judit 
leddes som barn en sommar att leka med ungarna till skogsfarmor. Det var inget offer, det var 
medling. Djuret och människorna fick lita och ungarna leka”.  Barn i Ett föremåls berättelse 138

tycks alltså kunna ha samma goda hand med björnar som Ingrid och Olle tycks ha. Inte heller 
Rigmor blir rädd för björnen: ”Hon var inte rädd utan häpen”.   139

 Detta faller tillbaka på tanken om barnet som ett oskrivet blad, som formbar och 
fördomsfri. Barnet blir på så sätt även närmare naturen i och med att det ännu inte lärt sig de 
vuxnas uppdelningar och kategorier. Olle tror till och med att björnen är en hund och låter sig 
nöja vid det. Även prinsessan Bella i ”Oskuldens vandring” misstar björnen för en hund: ”En 
sådan väldigt stor hund!” utbrister Bella, medan berättarperspektivet beskriver hur björnen 
”såg på henne med sina små lömska ögon”.  Här, liksom i Glupahungern kolliderar de 140

vuxnas, respektive barnens syn på björnen. Björnen utgör ett hot, vilket den vuxna, men inte 
barnet ser. Deras oskuldsfulla närmande får sedermera den lömska blicken att istället 
förvånas. I samma stund barnet närmar sig djuret kommer det också närmare naturen. Detta 
förstärks ytterligare i vissa berättelser av en viss nakenhet. Bella klär av sig enligt henne 
besvärliga kläder ju längre in i skogen hon kommer. Ingrid går ofta barfota i skogen. De klär 
av sig mänskliga konstruktioner och kliver in i en annan värld.  
 Barnet blir en idé, en slags idealbild i dessa berättelser. Varför skänka barn i berättelserna 
en blick lika oförstörd som naiv, om man inte menar att detta är någonting som gått förlorat i 
vuxenheten? Häri ligger kanske även en möjlighet att förstå exempelvis Glupahungern ur ett 
ekokritiskt perspektiv. Ingrid, det oförstörda barnet, det blanka pappret, ger sig ensam och 
barfota ut i den stora skogen och kommer där närmre naturen än människorna. Hon lär sig 
saker om skogen och om glupan andra inte vet, hon förstår saker andra inte förstår. Romanen 
gör här en åtskillnad mellan människornas värld och naturen, där viktiga kunskaper försvunnit 
ur det kollektiva minnet: ”De flesta yngre hade aldrig fått berättat för sig om detta 
[glupahungern], för de flesta som trodde dog ut som sällsynta växter”.  Här liknas till och 141

med kunskapernas försvinnande vid växter som dör ut. Att Ingrid sedan visar sig vara 
fantastisk på att få plantor att växa blir ett svar på detta: hon återupplivar den gamla 
kunskapen när hon hjälper den att gro. Exempelvis planterar hon ett frö hon fått av Linus på 
tomten, vilket visar sig växa till ett björnträd, ”De finns bara vid djuptjärnen”.  Björnen 142

spelar en nyckelroll i återväxten av kunskapen. Björnen, och dess speciella förhållande till 
djuptjärn återkommer ständigt. Utan björnen, eller Linus hjälp, hade Ingrid inte fått tag i fröet. 
Här finns även nästan bibliska kopplingar till berättelser om växande kunskap. Ingrid blir i 
romanen en slags bro mellan människornas värld och naturens glömda kunskaper. Hon är ett 
barn som förutsättningslöst tar del av sådant vuxna inte vill tro på. I romanen sammanförs 
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således idén om barnet som närmre naturen med det ekokritiska perspektivet om 
problematiken i att förlora naturen ur sikte. 
 Det finns dock fler aspekter av dessa björnmöten än de som hittills diskuterats. Söderberg 
skriver, förutom om barn och björnar i allmänhet, även om just fenomenet flickor och björnar. 
Hon kopplar detta till folkliga berättelser om gemålen i djurhamn: ”Folkfantasins benägenhet 
att förse björnen med gudomliga/mänskliga drag tar sig uttryck i de många och allmänt trodda 
skildringarna av könsförbindelser mellan kvinnor och björnhanar”.  Dessa föreställningar 143

kastar ett något dunkelt ljus över berättelserna om de små, ibland nakna, flickorna som möter 
den stora björnen i skogen. Hos Edvin finns också en rädsla för att Linus, visserligen i 
människohamn, ska ha förgripit sig på Ingrid: ”Ingen normal person står väl ute i skogen och 
glor på småflickor. […] Den jäveln. Tänk om han redan har. Eller om han ska”.  Ingrid och 144

Linus har i romanen inte någon sexuell kontakt, däremot blir Linus son, Simon, far till Baba. 
Det är skogen som binder dem samman. Simon berättar att trädet vars frö Linus gett henne är 
ett björnträd som bara växer vid djuptjärnen:  

Det var som att få höra en hemlighet Hur kunde han veta? Hon blev rusig i hela kroppen, 
ville springa ut i älven. Istället tog hon två steg närmre och pressade honom mot 
stammen, bet honom i underläppen tills han kysste henne. Hon kände trädets puls genom 
hans kropp.  145

De träffas också oftast i skogen och vandrar. Ingrid och Simons relation ger en ny tappning på 
temat flickan och björngemålen. Ingrid har inte ihop det med själva björnen, utan hans son, 
samtidigt som det är hon själv som agerar den aktiva parten. Ofta kunde det snarare vara så att 
flickan rövades bort eller togs som fånge av björnen eller den stora best som skulle bli far till 
hennes barn eller hennes make, á la ”Skönheten och odjuret”.  I Glupahungern är det 146

snarare Ingrid som rövar Simon när hon trycker upp honom mot björnträdet och biter honom. 
Det finns här en förskjutning, där flickan inte längre är liten och passiv utan snarare en nästan 
björnslig agent. 
 Det finns alltså en stor och avgörande skillnad mellan förra sekelskiftets sagoberättelser 
om flickan och björnen, och relationen mellan Ingrid och björnen i Glupahungern. Ingrid är 
inte på samma sätt oskuldsfull och naiv, i behov av beskydd. Hon är snarare en aktiv agent 
som väljer skogen och björnen trots att hon misshandlas av Edvin när han upptäckt att hon 
varit där mot hans vilja. Ingrid är en annan tids barn, vilket ger det gamla sagotemat en ny 
tappning. Ingrid personifierar självständighet, hon är närmast en Pippi Långstrump-gestalt, 
kapabel och villig att klara sig själv och tänka fritt i enlighet med sin egen vilja och ideal. 
Inom barnlitteraturen var detta en förändring som skedde under modernismens tidevarv, och 
mer specifikt under 1940-talet. Lena Kåreland skriver om detta skifte i synen på barnet som 
syns tydligt i litteraturen under perioden: ”Förändringen ledde till ett närmande till barnets 
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nivå, till en större frihet och till ett ifrågasättande av auktoritetstron”.  Idealet var inte längre 147

barn som blint lydde de vuxna, utan snarare barn som tänker självständigt och på egen hand 
utforskar sin omgivning och skaffar nya färdigheter. Under senare år har barn i allt högre 
utsträckning även börjat anses kapabla att förstå och ta till sig även mer komplexa och tunga 
ämnen som berör alla åldrar, så som våld, sexualitet och död.  Gränserna för vad som är 148

lämplig litteratur för barn, respektive vuxna har luckrats upp allt mer. Även om många 
estetiska likheter finns kvar är det trots allt ett helt annat barn som ger sig ut i skogen i 
Glupahungern än i Oskuldens vandring. 
 Även björnen är en annan. Söderberg beskriver de gamla berättelsernas björnar som 
naturalistiska och farliga, men som kunde blidkas genom ett oskuldsfullt barn. Vidare blev 
björnen allt mindre ”björnslig”, och allt mer tam och mänsklig i både beteende och utseende 
under 1900-talet. Björnen i Glupahungern, liksom björnarna i de andra två romanerna, är i 
detta avseende inte mänskliga. De bär definitivt inte kläder, och är inte lite dumsnälla, utan 
snarare oberäkneliga och potentiellt farliga. Björnarna har i berättelserna återvunnit en viss 
naturalism, eller björnslighet, i framställningen. Dock blidkas de fortfarande av barnet. Detta 
är kanske mest framträdande i Stallo där storgubbarna utan ett lekande barn att titta på blir allt 
mer oregerliga och mordiska. Barn gör dem dock fromma som lamm:  

Snön föll glittrande stilla i ljuset från ladugårdens lampa och på fönsterrutorna framträdde 
två vita plättar framför näsorna på de väldiga gestalter som stod där ute, draperade i 
presenningar, och såg in på det lekande barnet.  149

Precis som barn ofta kan göra står trollen så nära fönsterglaset att det bildas imma efter deras 
andedräkt. Vinterkvällen framstår plötsligt som lugn och vacker då gubbarna har barnet inom 
synhåll. Det är alltså i kopplingen till barnet som den klassiska sagobilden av björnen och 
barnet finns kvar, medan både barnets och björnens funktioner skiftat. 
 Kombinationen av den nygamla, mer björnsliga björnen och en mer självständig, kapabel 
flicka ger den gamla sagan i Glupahungern en ny komposition. Detta gäller dock främst 
Glupahungern. Stallo följer inte på samma sätt sagans genremönster, utan är snarare en 
äventyrsberättelse. Stallo knyter tydligt an till gamla berättelser om bortbytingar, bergtagning 
och barnet som möter björnen i skogen, men det är fortfarande äventyret och sökandet efter 
sanningen om det försvunna barnet som ligger i fokus. I berättelsen om det bergtagna barnet 
spelar trollet/björnen en central och aktiv roll, medan barnet snarare är en viktig, om än 
passiv, bricka i spelet. Mattias blir exempelvis helt paralyserad vid åsynen av en storgubbe.  
 Faktum är att Mattias porträtteras med en stor skopa realism i Stallo, både vad det gäller 
attribut och beteenden: ”Skabram stod på bron. Stilla, insvept i en grågrön presenning så att 
bara ögonen syntes. Fast inte hade draperingen hjälpt, pojken var skrämd ändå. Han satt i 
snöhögen, bortvänd och hackade med en tomatröd stjärtlapp i snön mellan sina ben”.  150
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Mattias vänder sig bort från den, enligt honom, obehagliga åsynen av Sabram. Pojken är 
fåordig och då han väl säger något frågar han efter sin mamma. Istället hackar han i denna 
scen i snöhögen med en stjärtlapp i snön, vilket är ett mycket vardagligt föremål för alla som 
varit i kontakt med snöhögar och barn sedan den senare halvan av 1900-talet. Mattias framstår 
som ett vanligt barn iförd mössa och täckisar, som är rädd för de stora björngubbarna och som 
längtar efter sin mamma. Han innehar varken sagans barns öppensinniga och naiva inställning 
(”En sådan väldigt stor hund!”), eller Ingrids orädda självständighet. Barnets funktion i 
äventyrsberättelsen Stallo är, som sagt, närmast den av en bricka. Samtidigt förhåller sig 
berättelsen hela tiden till sagans bild av barnet som oskuldsfull välgörare för elaka björnar, i 
och med den ständiga jakten på nya barn för storgubbarna att titta på. Denna föreställning 
krockar dock ideligen med verklighetens barn. Lennart berättar om konsten att kidnappa ett 
barn: ”Att det måste ske på rätt sätt. Storgubbarna ville nämligen inte veta av gråtande barn, 
för gråtande barn gjorde dem ledsna och det kunde faktiskt göra saken värre.  
– Barntårar, sa Lennart, är syra”.  151

 Denna typ av kollisioner är återkommande i Stallo. I det förra kapitlet diskuterades 
exempelvis hur människorna i romanen balanserar mellan bilden utifrån av Norrland och dess 
invånare, och sin egen verklighet. En annan sådan kollision är gömslena: de familjer som 
ägnat sig åt att gömma troll i Stallo bor i regel långt inne i skogen, i Europas sista vildmark 
om man så vill. Långt utanför de flesta människors prismor, dit ingen skulle komma och leta 
efter försvunna barn, eller troll för den delen. Det visar sig dock att de flesta människor i 
Jokkmokk känner till Jirvin, trollet på Sussos fotografi: 

Kontaktat polisen hade Anette inte gjort men hon var helt säker på att de visste. Det var 
kanske inte så många som sett dvärgen med egna ögon men efter att bilden varit i 
tidningen hade folk börjat prata. Och alla tycktes veta var han hörde hemma. Några mil 
västerut, bortåt Sarek, på en gård som låg där.  152

Det visar sig alltså svårt att vara alldeles hemlig i glesbygden. Alltid finns det någon som sett 
eller hört något, och då pratas det, vilket det uppenbarligen gjorts i Jokkmokk.  I Stallo blir 
således naturen inte någonting avlägset och öde, tvärtom. Även i glest befolkade områden 
finns det människor i rörelse som kan upptäcka både det ena och det andra. Skogen är inte 
tom, på vare sig människor, djur eller troll. 
 I Glupahungern spelar också Lundgren på bilden av Norrlands skogar som obeträdd 
mark. Där inne finns djuptjärn, ”djupt i det täta”.  Den enda varelse som av tallarna tillåtits 153

beträda tjärnen är en björnhona. Alltså ingen människa, åtminstone inte före Ingrid. Här 
uppstår dock ingen kollision på samma sätt som i Stallo. Lundgren håller romanen igenom 
fast vid perspektivet att naturen är magisk och ligger utanför de flesta människors 
föreställningsvärld. Detta förstärks snarast av Ingrids uppgående i skogen som barn, som 
oförstörd. Endast människor med en opåverkad blick kan förstå sig på naturen i 
Glupahungern. Naturen är också platsspecifik. På uppslaget före prologen står det följande 
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om björnträdet: ”Mycket sällsynt. Mo och sank mark. Endast förekommande i Norrbotten”.  154

Det är således den norrbottniska skogen som är gåtfull och okänd. På detta sätt ligger 
Glupahungerns naturbeskrivning mycket nära exempelvis den marknadsföring som säljer 
resor till den så kallade vildmarken.  

 Lundgren, 7.154
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Metamorfosen och björnsymbolen 

Vi reste längs väg 92 från Umeå mot Åsele. Det var sommar, men ganska kallt och molnigt. 
Vi skulle till en väns fjällstuga bortanför Vilhelmina och semestra några dagar, kanske lära 
sörlänningarna att äta surströmming. Jag hoppades de skulle få se renar med tanke på hur 
uppspelta tanken tycktes göra dem. De är exalterade, någon har aldrig under hela studietiden i 
Umeå varit utanför staden, och får nu se den västerbottniska landsbygden för första gången. 
En av dem ser ut genom bilrutan och skrattar lite, konstaterar att ”här bor det ju verkligen 
ingen”. Det gjorde mig arg, utan att jag då helt förstod varför. Såg de verkligen inte alla hus vi 
passerade? 
 ”Throughout western intellectual history, civilisation has constantly been constructed by 
or against the wild, savage and animalistic, and has consequently been haunted or ’dogged’ by 
it”, skriver Huggan och Tiffin i Postcolonial Ecocriticism.  De diskuterar hur västvärlden 155

under mycket lång tid positionerat sin egen modernitet och tänkande i motsats till det 
djuriska, men hur denna syn på modernitet på senare tid börjat stöta på patrull. Den moderna 
människan, som skövlat skogar och utrotat icke-mänskliga djur, beskrivs enligt Huggan och 
Tiffin som tom, och vars hålrum endast går att fylla med den natur som tidigare förkastats: 
”what had initially been banished by the Enlightenment in order to constitute human civility – 
the animal and the animalistic – is now paradoxically being returned to its essence, its inner 
core”.  156

 En annan aspekt av det hela har just att göra med modernitetens syn på vad som är 
civilisation och inte. Norrlandsregionerna sågs länge av svenska staten som just det 
framtidsland som skulle kunna förse civilisationen i söder med ekonomiska resurser.  Trots 157

upprepade försök till exempelvis gruvdrift och skogsbruk gick det aldrig riktigt så bra som 
förväntat. Norrland blev aldrig något framtidsland utan snarare, vilket Madeleine Erikssons 
avhandling (Re)producing a periphery visar, en perifer region till synes beroende av bidrag, 
en glesbygd vilken människor flyttar från, och inte till.  Min bekant var således inte ensam 158

när hen konstaterade att Västerbotten tycktes folktomt, trots byar och gårdar. Norrland, 
inklusive Västerbotten, är inte civilisation, det ”är” vildmark.  
 Romanerna har således inte bara uppkommit i en tid där djurets och människans relation 
diskuteras, utan också ofrånkomligen i en kontext där de på något vis måste förhålla sig till 
föreställningar om regionen Norrland. Huggan och Tiffin menar att det går hand i hand, att 
civilisationen kräver ett motsatsförhållande till vildmarken för att fortsätta vara civilicerad, 
men att denna föreställning nu hamnat i svängning, och vad som faktiskt konstituerar det så 
kallade mänskliga diskuteras. Norrland har dock länge sammankopplats med det vilda, med 
naturen. Finns det någon skillnad mellan att enbart reproducera bilden av Norrland som 
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perifer vildmark och att använda naturen som civilisationskritik? I detta kapitel kommer 
undersökningen av människornas förhållande till djur i romanerna att fördjupas genom att 
närmare studera de metamorfoser som äger rum och vad de representerar i form av djur och 
djur som symboler. 
  
Om Ett föremåls berättelse om obesvar 
Ann-Sophie Lönngren skriver i boken Following the Animal: Power, Agency, and Human-
Animal Transformations in Modern Northern-European Literature om olika sätt att förhålla 
sig till transformationer mellan människor och djur i litteraturen. Å ena sidan har 
representationer av djur ofta tolkats inneha en i första hand symbolisk eller metaforisk 
betydelse, vilket enligt Lönngren grundar sig i en antropocentrisk världsbild. Å andra sidan är 
det omöjligt att som människa inte inneha en sådan förståelse för världen då vi ofrånkomligen 
är och förblir människor. Lönngren konstaterar dock att det är möjligt hitta metoder där 
”more-than anthropocentric knowledge can be produced”.  Lönngren föreslår så kallad 159

’surface reading’, där fokus ligger på att försöka avläsa textens bokstavliga, snarare än 
symboliska betydelse, ”since this is the space where the significance of actual literary animals 
and the human-animal relationship is most likley to be produced”.  160

 Ett föremåls berättelse är intressant att läsa ur både en symbolisk och en mer ordagrann 
synvinkel. Redan i första kapitlet av denna uppsats diskuterades Judits möten med djurhonor 
ur en symbolisk vinkel, där hon på ett vis möter sig själv. Samtidigt kanske en annan 
förståelse kan uppstå vid en läsning där djuren inte tolkas som symboler för en inre resa, utan 
som representationer för just verkliga djur. Jag ska nu försöka mig på båda dessa läsningar 
och se var det för oss. 
 Det är inte en orimlig tolkning att de ensamma, vandrande (icke-mänskliga) djurhonor 
Judit möter under under sin egen vandring speglar henne och hennes eget sökande. Honorna 
är alltid ensamma, ofta utan ungar och sjukliga eller döende: 

Mitt ute på den största myren vandrade en ensam vaja med huvudet efter backen i samma 
riktning som dem. Hon var ljust grå och de små hornen nednötta. Henne tog myggen 
snart. Men Judit stannade och tittade på henne, med Rigmor sovande över sina axlar. Hon 
var trött i ryggen och led att fly. Vajan var vacker. Vajan utan kalv, som skogsfarmor, som 
den gamle grå hon en gång sett dö uppå kalfjället, som geten hon haft i sitt hägn. Dem 
ungarna gått ifrån. Vajan såg henne inte fastän hon måste vara klart synlig. Månne var 
renen redan blind. 
 Men Judit släntrade också. Hon åt inte utan vandrade. Framåtlutad för att tvinga 
sig i rörelse, fallande över myren dagen tillända.  161

Det finns således en likhet mellan Judit och dessa djur, de släntrar alla, faller över myren. 
Ensamma. Det pågår en gränsöverskridande spegling mellan Judit och de icke-mänskliga djur 
hon möter. Kategorin ’människa’ blir här underordnad erfarenheten att ensam vandra och att 
bli övergiven av sina barn. Det sker ingen regelrätt transformation eller metamorfos i Ett 
föremåls berättelse, men likväl suddas gränsen mellan de erfarenheter som är att betrakta som 
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mänskliga respektive icke-mänskliga ut. Gränsen mellan Judit och vajan, skogsfarmor, geten 
och den gamle grå är inte bergfast, och snarast är det deras gemensamma sökande som förenar 
dem. 
 När Judit möter björnen, skogsfarmor, i skogen och björnen tar Rigmor är det som om 
hon tar barnet som en ersättning för sina egna döda ungar, som båda dött utan att hon kunnat 
hjälpa. Den ena dödfödd, den andra tagen av varg medan björnhonan fortfarande sov. Vad 
som återstår är en hjärtskärande förtvivlan, där skogsfarmors och Judits sorg sammanflätas i 
skräcken att förlora sina barn: 

Utomhuset var som en synvilla. Judit kräktes ånyo, magen vändes och slöt sinnena och 
däremellan glimtar av den raglande björnhonan, dess helt mumifierade, dödfödda unge 
hon ånyo försökte slicka liv i samt den itubitna skallen av en annan unge, som hon hämtat 
tillbaka till idet. Detta som Judit kastat ut ur idet, som björnen dittills hopsamlat och 
vaktat. Hon var kladdig av mörkt blod efter ena sidan, flämtande, flackande, var till att 
dö. Judit framom henne, vikt om sig själv, hulkande, knystande. De båda skakande, 
vädjande. När Judit kräktes rymdes ingen annan tanke än själva kräkandet, däremellan 
vämjelsen, skräcken över det utförda, vaga minnen. Vanten. Som hon lämnat. Hos 
Rigmor. Denna andra vante. Den bitna skallen björnen hämtat, som den givit livet i jakt 
på, som var hennes avkomma, inte Judits. Niila saknades ännu. Och själva Rigmor.  162

Här sker samma typ av spegling som med vajan på myren: björnen och Judit delar samma 
erfarenhet. 
 På ett sätt skulle det således vara möjligt att läsa Judits berättelse som en inre resa, där de 
olika djur hon möter speglar hennes farhågor och förhoppningar. Att det är en resa längs 
vägen genom det egna landet, inomlandet, som skildras och ett sökande efter det som 
konstituerar Judit själv. På så sätt skulle djuren endast inneha symboliska funktioner, och 
björnens desperata försök att återuppliva sina döda ungar skulle kunna representera Judits 
egen ovilja att acceptera Niilas död i Eirichs vård och Rigmors förstenade, skrumpna sorg. 
Vid en sådan läsning framstår berättelsen som ett tämligen modernt projekt: sökandet efter 
identitet.  Följaktligen blir berättelsen minst sagt antropocentrisk i och med att djurens 163

främsta funktion är den av en känslomässig symbol längs människans inre stig. 
 Det vore dock en allt för enkel läsning. För frågan är vem som uppgår i vem. Är det 
djuren i berättelsen som tar del av någonting specifikt mänskligt, eller är det snarare Judit som 
omfamnas av en rent allmän djurslig erfarenhet av förlust? Det är välkänt att exempelvis 
elefanter sörjer sina döda. Även många valar har ett väl utvecklat känsloliv, och fåglar som 
lever i par sörjer ofta sin parter när denne dör. Det finns mycket lite som pekar på att känslor 
av sorg och förlust är förbehållna människor. 
 Kanske går det även att läsa berättelsen på ett mer bokstavligt plan, så som Lönngren 
föreslår. Ponera att djuren som gestaltas i romanen föreställer en berättelse om just ett djur, 
precis som Judits berättelse är den om en människa. I sådana fall representerar exempelvis 

 Berglund, 149.162
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vajan och skogsfarmor inte någon annan erfarenhet än sina egna. De delade erfarenheter som 
finns av ensamhet och förlust är således inte artbundna i romanen.  
 Möjligen blir även denna läsning en förenkling i och med att den bortser från att en 
berättelse om djur ofrånkomligen kommer bli antropocentrisk, just av den anledningen att det 
är en människa som berättar: ”Is the literary text not, in its very essence, a product written by, 
for, and about humans, and thus anthropocentric per se?”.  Detta må vara sant. Samtidigt 164

finns det en tydlig ansats, förutsatt att djuren tolkas som företrädare för sin art och inte 
symboler, att porträttera människor och djur som jämlikar. Åtminstone utifrån Judits och 
nomadernas perspektiv. Ett tydligt exempel på detta är episoden där Judit drar sig till minnes 
hur hon som barn lekt med en björnunge, och där bådas föräldrar helt enkelt fick lita på 
varandra: ”Föräldrarna hade tittat på dem och varandra och bildat uppfattningar”.  Ett annat 165

exempel är att Judit betraktar björnhonanas revir som precis lika legitimt som något annat:  
Det var nu inte med skogsfarmor hon brottades utan med hela dess trakt. Och trakten var 
nu sannerligen djurets. Det var nu en gång människans tillvaro att leva på någon annans 
mark, och Judit erkände det, varför hon alltid brutit upp från sina hem när de kommit att 
alltför starkt formas av henne.  166

Snarast är det så att människan inte har någon legitimitet att äga en trakt, utan måste istället 
”leva på någon annans”. Det kanske tydligaste exemplet är dock den kollision som äger rum 
mellan blårockarna och nomadernas skilda perspektiv på naturen, vilket diskuterades i första 
kapitlet av uppsatsen. Blårockarnas natursyn framstår som förödande både för de själva och 
nomaderna. Deras försök att tygla naturen gör livet eländigt för dem alla, och många 
människor och djur dör som en följd av detta. 
 Även om berättelsen ofrånkomligen är skriven ur ett i grunden mänskligt perspektiv, och 
behandlar en människas liv och öde, finns det trots detta tydliga inslag i romanen som 
ifrågasätter det mänskliga perspektivet som självklart, eller för den skull alls positivt. 
Norrland beskrivs följaktligen som idel natur i Berglunds roman, och norrlänningen som en 
del av den naturen. Detta förhållningssätt framstår dock mer som en idealbild än en nidbild 
och kritik riktas samtidigt åt andra hållet: söderut, varifrån man är villig att exploatera naturen 
till vilket pris som helst. Berglund reproducerar i sin roman inte en bild av Norrland som 
exotisk natur, utan sällar sig snarare till en ekokritisk skara som synliggör och problematiserar 
människans förstörelse av naturen. Genom Judits perspektiv försöker romanen fylla den 
moderna människans tomrum med den natur vilken vi är en del av. 

Om Stallo och Glupahungern 
Susso låg på sidan med halva armen instoppad i gapet på trollet. 
Fast det var inte längre något troll. 
Det var en björn.  167
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I Stallo kan trollen skifta hamn. Det vill säga att de kan förvandla sig själva till en djurform. 
Det är även i djurhamn de dör. I ovanstående citat har Susso precis skjutit trollet Karats 
genom munnen och träffat hjärnan, och i döden förhamnas han till björn. Detta är också 
anledningen till att inga lämningar av trollskelett funnits, ”De göm[mer] sig. I djurhamn”.  168

 I Glupahungern är metamorfosen inte lika tydligt framskriven, men en rad pusselbitar 
pekar trots allt i riktning mot att Linus kan ta björnhamn. En av de första är då Ingrid finner 
älghoven. Senare samma kväll när Erik ger sig ut efter Linus och förundras över hur spåren 
han följer ändrar karaktär: 

Lampljuset fladdrade till men stabiliserades. Då såg han att spåren framför honom hade 
förändrats. 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.  169

Detta korta avsnitt följs av Eriks död för handen av en stor best, och är det som tydligast 
indikerar att en faktisk förvandling ägt rum. 
 Klart är att förvandlingen till björn i båda romanerna innebär ett tydligt 
spänningsmoment. I Stallo hamnas inte storgubbarna förrän alldeles nära romanens 
höjdpunkt. Efter Sussos långa efterforskningar, när hon precis ska prata med Mona Brodin 
vars son bergtogs i prologen, ställs hon öga mot öga med en av storgubbarna. När Susso 
skjuter Karats utlöses en kedjereaktion där de andra storgubbarna i vrede över sin frändes död 
hamnas till björn och springer, till synes planlöst, till skogs. Även Eriks färd i natten genom 
skogen framstår som allt mer ödesmättad och farlig ju närmare stugan han kommer, inte minst 
efter spårens förändring. Björngestalterna finns i romanerna som ett hot, vilket behöver 
pareras och hanteras, samtidigt som själva metamorfosen sker i spänningens själva 
epicentrum. Vilka är dessa varelser? I Stallo är det inte människor som förhamnas till björnar, 
utan troll. I Glupahungern finns vissa oklarheter kring vem Linus egentligen är i första hand, 
björn eller människa? Vilka konsekvenser kan detta få för romanernas syn på människor 
respektive djur, samt naturens position i förhållande till mer kulturellt präglade miljöer? 
 Som sagt sker förvandlingen i Stallo från en sorts icke-människa till en annan. Trollet är 
redan en omänsklig figur, och det blir således intressant att undersöka hur dessa metamorfoser 
mellan troll och djur förhåller sig, eller kanske inte förhåller sig, till just människor. Till att 
börja med tycks många människor i romanen uppleva både äckel och skräck inför trollen, och 
även deras förhamningar. Seved slänger exempelvis ett täcke över rävgubben i baksätet av 
bilen när denne hamnas från räv till troll eftersom ”[d]et där ville han inte se”.  Även Barbro 170

Jerring upplevde det som obehagligt att bli vittne till förvandlingen från ekorre till småtroll, 
ett så kallat skrymt: ”Första gången jag såg den sidan av honom skrek jag rakt ut”.  171

Människornas obehag inför trollen diskuterar även Madelaine Hellström i uppsatsen ”I 
Norrland kan ingen höra dig skrika”, där hon menar att människornas stormiga relation till 
trollen grundar sig i deras främmandeskap, som en andre, och att detta snarast synliggör 
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människornas svårigheter att ta till sig och förstå det för dem okända.  Det är så att säga 172

lättare att som Edit Mickelson dra för gardinen än att bli iakttagen genom fönstret av Jirvin, 
rävgubben. 
 Kanske är det dock allt för antropocentriskt att inleda med att diskutera människornas 
reaktioner på trollen och deras förhamningar. Det är trots allt intressant hur människan ställs 
helt utanför förvandlingsförloppet, och inför trollen snarare förlorar sitt agentskap. Trollens 
motiv för att interagera med, och leva hos människor är genom romanen höljt i dunkel. Klart 
är dock att de i viss utsträckning kan styra människors vilja, speciellt de stora björngubbarna. 
En familj som hyst en av dessa i många år kan efter hans försvinnande knappt själva förstå att 
de gick med på det hela: ”Att de skulle ta hand om honom hade varit en självklarhet från 
första stund – de hade inte ens diskuterat saken, […] det var inte förrän nu, då han var borta, 
som de insåg hur besynnerligt det var”.  Människorna står således handfallna inför trollens 173

vilja.  
 Detta ställs i skarp kontrast till den idétradition i västvärlden som Huggan och Tiffin 
beskriver, där närhet till djur och natur setts som en svaghet och tecken på kulturell och 
intellektuell underlägsenhet. De menar att västvärlden under lång tid positionerat sin egen 
kultur och civilisation i ett motsatsförhållande till det man uppfattat som vilt och djuriskt.  174

Även Lönngren är inne på hur nära kontakt med djur kan få vissa människor att framstå som 
avvikande eller betraktade med misstänksamhet: ”keeping a dog as a way to complete a 
nuclear family is totally acceptable, while a pet living in a single, same-gendered, or childless 
household inevitably falls under suspicion of being a replacement”.  Att vara nära djur kan 175

således i vissa fall framstå som underligt eller till och med patetiskt och sorgligt.  I Stallo 176

bryter sig djuren/trollen loss från dessa föreställningar där djur betecknar svaghet, 
underlägsenhet och brist på förnuft när de visar sig mer eller mindre kunna styra och 
kontrollera människors sinnen. Naturen, och inte minst vildmarken, härbärgerar alltså varelser 
människor har svårt att rå på och i Stallo placeras människorna en aning på läktaren. 
 Detta stämmer dock inte riktigt: trollen har trängts undan av mänsklig teknologi, och 
Susso lyckas faktiskt döda en av björngubbarna. Dessutom är trollen nästan människor, fast 
ändå inte. De liknar till det yttre människor, kanske kan de betecknas som humanoider eller 
antropomorfer. De benämns som ”gubbar” och Susso, Torbjörn och Gudrun undrar länge om 
inte Vikijaurmannen Susso fångat på bild utanför Edit Mickelssons hus egentligen är en 
människa med mycket ovanliga drag. De gula, kattlika ögonen gör dock att denna tolkning 
brister i trovärdighet. Om trollen är att betrakta som ett slags mellanting, en felande länk 
mellan mänskliga och icke-mänskliga djur, kan deras transformation från humanoid till djur 
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också fungera som ett indirekt försök att överbrygga den idémässigt konstruerade klyftan 
mellan civilisationen å ena sidan och den vilda och djuriska naturen å den andra.  
 Detta blir även intressant i förhållandet mellan norra och södra Sverige där, något 
förenklat, norra Sverige länge betecknat natur och södra Sverige civilisation. På ett sätt 
försöker Stallo göra upp med denna föreställning. Å ena sidan skulle trollen kunna gestalta en 
förlängning av en exotiserande blick på Norrlands skogar, där björngubbarna i synnerhet 
nästan blir ett förkroppsligande av denna farliga, men samtidigt magiska vildmark. Å andra 
sidan passar inte trollen riktigt i den lådan. De är upproriska, de passiviserar och söndrar 
människor inifrån om de vill. De gömmer sig effektivt i djurhamn, förvirrar människor med 
märkliga beteenden och kidnappar deras barn.  Det är som om Spjut satt huggtänder på 177

bilden av Norrlands natur. Detta gör han även nästan bokstavligen i en, även tidigare citerad, 
passage där Seved betraktar ett berg en bit bortanför huset:  

Berget var ett flyggberg och det betydde att den södra sluttningen, den som vätte mot 
älven, hade rasat. Stupet som återstod kallades hammare. När vattnet flöt bildades 
gulaktiga istappar där uppe i hammarens gap. Nerifrån vägen såg de ut som huggtänder. 
Det hade Seved alltid tänkt när han var mindre och sett upp mot berget. Att berget var ett 
vidöppet gap som kunde bitas.  178

Detta är både ett ekokritiskt och postkolonialt angreppssätt. Stallo spelar på den bild som 
finns av Norrland, Gudrun Myrén säger det till och med själv: ”Ur den exotiskt skimrande 
bilden av Lappland […] drar jag min näring”.  Naturen i Stallo blir genom trollen närmast 179

en pastisch av denna ”exotiskt skimrande” bild av Norrlands natur. De är denna bild dragen  
till sin spets, och de hugger tillbaka och gömmer sig sedan i djurhamn. 
 Även i Glupahungern äger förvandlingar rum. Det finns flera indicier som pekar mot att 
Linus ibland är björn. Frågan är dock huruvida Linus i första hand är människa eller björn. I 
romanens prolog berättas det hur en björnunge överlever sin mors död eftersom den diar 
Trädet som växer vid Djuptjärn. När denna björn sedan ger sig av får vi veta att den var ”borta 
mycket, mycket länge. Och när den återvände skulle den inte vara ensam”.  Skulle det vara 180

så att Linus i första hand är björn som senare förvandlas till människa och inte tvärt om, är 
detta definitivt intressant. Lönngren beskriver hur den antropocentriska normen växte sig allt 
starkare i början av 1900-talet, trots evolutionslärans genomslag där människan förstås som 
ett djur bland många andra: ”Western society was in the process of being constructed upon a 
rigid human/animal divide, characterized by the large-scale exploitation of animals and the 
powers of pet-keeping”.  Mot bakgrund av detta är det verkligen intressant att en björn antar 181

formen av en människa och på olika sätt påverkar människorna i byns liv. Det är djuret, 
björnen, som i romanen innehar den största makten, och således går emot den antropocentrism 
Lönngren berättar om. 
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 Vad innebär det vidare att metamorfosen leder björn till människa, och inte tvärtom? 
Främst innebär det förstås att björnen är själva grundformen. På Nationalencyklopedien anges 
synonymerna ”förvandling” och ”omvandling” under uppslagsordet ”metamorfos”.  Det 182

innebär att bli någonting annat, ett annatblivande. Det kan handla om att bli någonting 
väsensskilt från sin tidigare form, som då Gregor Samsa i Franz Kafkas Förvandlingen vaknar 
upp och finner sig själv vara en jättelik insekt, vilket får som konsekvens att han misshandlas 
av sin familj och senare avlider.  I förvandlingen mellan björn och människa blir det 183

ofrånkomligen så att människan är den som är ”det andra”, eller den nya formen och 
Glupahungern naggar således den antropocentriska normen i kanten. 
 Samtidigt är det så att det magiska, inklusive björnen, i hög utsträckning kommer från 
just skogen. Precis som trollen i Stallo är hemmahörande i naturen, gömmer sig här farliga 
och oberäkneliga krafter i skogen. En skillnad är dock att här tas denna bild på ett större 
allvar. I Glupahungern finns ingen Gudrun Myrén som smått ironiskt konstaterar att hon lever 
på den exotiska bilden av Lappland hennes far varit del av att skapa. Snarare tvärtom. Adrian 
berättar för Love att Ingrid hävdar att skogen är sjuk, och Love frågar om det beror på 
miljögifter eller avverkning. Adrian avfärdar allt detta: 

– ”Det finns något i skogen”, sa Adrian. Så säger hon. 
Love kastade en blick på honom. 
–Vad är det som finns? 
Adrian skrattade till. 
– 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. Det är som ett… sug. 
Som att kliva upp ur badkaret, precis när kroppen lämnar vattnet.  184

Suget är alltså Djuptjärn, som drar människorna inåt. Love, som är från södra Sverige, känner 
inte detta utan enbart människor från bygden tycks ha förmågan. Detta för dem också närmare 
naturen än Love som till och med bor i en stad. Både det att Ingrid förklarar skogens sjukdom 
på övernaturlig väg, och att Love inte som lokalbefolkningen kan förstå sig på naturen knyter 
tydligt an till en exotiserande bild av Norrland som i första hand natur. Ändå tycks romanen, 
precis som Stallo, förhålla sig kritisk till den antropocentriska världsbilden: människorna 
måste leva efter naturens nyckfulla villkor. Romanen landar således i en situation där den å 
ena sidan lyckas börja luckra upp den klyfta mellan människa och djur Lönngren talar om, 
men å andra sidan även traderar bilden av Norrland som orörd natur där norrlänningen, liksom 
barnet, står närmare denna i motsats till civilisationen i söder.  

 Nationalencyklopedin, metamorfos. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metamorfos-182

(zoologi), hämtad 2016-04-13.
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3. Avslutande diskussion; vad som fanns bland träden 
Så, vad är det som gömmer sig i Norrlands skogar? Uppsatsen inleddes med att bland annat 
ställa denna fråga. Sedan har tre samtida romaner undersökts liksom hur förhållandet mellan 
människa och natur skrivs fram på olika sätt i dessa. Först genom att följa protagonisternas 
vägar genom landskapet och hur dessa vägar avslöjar olika förhållningssätt till naturen. Sedan 
genom att studera karaktärernas förhållande till rum, och olika bilder av rum. Vidare har 
uppsatsen riktat blicken mot björnen som motiv och symbol, och hur människorna agerar med 
och mot djuren i skogen, samt hur de metamorfoser som äger rum kan förstås. 
 Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken funktion naturen och dess övernaturliga 
komponenter fyller i samtida norrländsk litteratur, och detta åtföljdes av tre frågeställningar: 
På vilket sätt hör de övernaturliga inslagen i romanerna samman med synen på den 
norrländska naturen? Hur förhåller sig romanerna till exotiserande föreställningar om 
Norrland och norrländsk natur? Hur gestaltas naturen, djuren respektive människorna i 
romanerna? Det tycks mig som att svaren på dessa frågor överlappar varandra något. 
Exempelvis kan hur människor, djur och natur gestaltas, liksom hur övernaturliga 
beskrivningar av natur används vittna om hur romanerna förhåller sig till exotiserande 
föreställningar om Norrland. I diskussionen som följer är förhoppningen att lyckas bena ut hur 
detta förhåller sig. 
 Till att börja med är det möjligt att se i analyserna av romanerna hur genre tycks spela en 
viss roll i vilken funktion olika företeelser och aktionsmönster spelar. Barnet är ett tydligt 
exempel på detta. I sagoberättelsen Glupahungern har barnet en stark och aktiv roll, om det än 
idealiseras och framstår som en renare sorts människa än en vuxen, en som står naturen 
närmare. I äventyrsberättelsen Stallo å andra sidan är barnet snarast en bricka i spelet, en 
funktion som ger äventyret mening och diesel på elden. Även i Ett föremåls berättelse om 
obesvar är barnen mer av en drivkraft för Judits (inre liksom yttre) resa än agenter i sig. Även 
hur karaktärerna rör sig i naturen och deras förhållande till naturen skiftar av samma 
anledning. I Stallo rör man sig på en (lands)väg där slumpartade händelser och möten uppstår 
i precis rätt tid för att driva sökandet vidare. I Ett föremåls berättelse går vägen genom ett 
hemland och där möten längs vägen synliggör en rad sociala problem i detta hemland.  I 185

Glupahungern är det naturen som dikterar villkoren för familjen Sundqvists levnadsväg. 
 Det är dock inte så enkelt som att exempelvis Stallo nöjer sig vid en berättelse där 
naturen är alltigenom funktion för att skapa spänning och effekt, eller låter naturen figurera 
som exotisk krydda medan exempelvis Glupahungern ger naturen agens. Stallo förhåller sig 
medvetet till norrlandsbilden och låter naturen bokstavligen bli just så magisk som bilden av 
den är, men vrider också denna föreställning ett halvt varv genom äventyrsjakten på trollen. I 
romanen är den skimrande vildmarken verklighet, men den är inte vacker, den kidnappar barn 
och vrider nacken av människor och petar i deras minnen tills det knappt finns något kvar.  186

 Detta främst i relation till blårockarna, som både själva far väldigt illa i jakten på silver och även drar många nomader 185

med sig i detta elände.
 ”Det är mer som en brännskada. Dom känner av smärtan men har inget minne av elden. Dom vet inte vad dom varit med 186

om. Men det gör ont och dom blir personlighetsförändrade” – Spjut, 261.
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När Susso är sanningen på spåren blir hon utsatt för flera mordförsök. Bilden av en magisk 
natur blir skev när den blir farlig. 
 Precis som Gudrun Myrén i Stallo balanserar med bilden av Norrland gör också 
romanerna det i ett större perspektiv.  De förhåller sig ofrånkomligen till en historia där 187

utomstående som Carl von Linné och Fredrika Bremer tecknar en exotisk bild av Norrland, 
och en samtid där dessa föreställningar fortfarande traderas i både kultur och media, men även 
i marknadsföringssyfte.  Många förhöll sig kritiska till den så kallade naturromantiken vissa 188

norrländska författare ansågs ägna sig åt runt det förra sekelskiftet, detta säkerligen delvis för 
att man såg det som ett sätt att föra vidare den norrlandsexotism som florerade bland rika 
människor i söder under 1890-talet.  Ur ett perspektiv där det liv man lever endast 189

omskrivits via en inrest, skimrande blick kan det förstås vara logiskt att frånsäga sig all typ av 
berättelser där naturen beskrivs som vore den magisk och människorna som något slags ädla 
vildar. I många fall finns dock en stor skillnad mellan att skriva utifrån eller inifrån.  190

 I inledningen av uppsatsen finns ett citat från Valdemar Lindholms berättelse När skogen 
dör. Där används naturbeskrivningar på ett kritiskt sätt. När skogsbolagen hugger ned 
skogarna försvinner glädjen och magin ur livet. Även Pelle Molins, i negativ bemärkelse, så 
omtalade berättelse ”Historien om Gunnel” besitter kritiska aspekter. I berättelsen talar en ung 
man med en äldre herre, en professor söderifrån, om sin mor Gunnel medan de åker uppför en 
älv mot fjällen. Snart framgår det att professorn är far till den unga, och att sonen tillkommit 
under tveksamma omständigheter uppe i fjällen då Gunnel varit förvirrad, men tydligen 
vacker, efter att ha träffat vitterfolket. Professorn vill, efter att fått höra talas om Gunnels död, 
att sonen ska följa honom söderut, vilket han vägrar. Anders Öhman skriver om detta i De 
förskingrade:  

När den unge diktaren som sitt sista ord till fadern innan de skiljs åt profetiskt säger ”Ni 
ska få höra om mig” (s.69), så handlar det om en tro på att det norrländska skall framträda 
i sin egen rätt, med sin egen röst, och äntligen bli synligt i litteraturen. ’Historien om 
Gunnel’ framstår därför som en slags norrländsk urskrift. Den talar både om det brott som 
blivit begånget och om den stolta frigörelse som måste till.  191

Vid en närmare läsning finns det således alldeles tydligt en kritisk hållning hos berättelsen. 

 Gudrun balanserar på så sätt att hon får sin inkomst från turister som besöker Kiruna för att vara med om spektakulära 187

naturupplevelser. Samtidigt är hon orolig för hur affärerna ska påverkas om det kommer till allmän kännedom att Susso tror 
att troll existerar. Detta diskuteras utförligare i kapitlet ”Resan genom tid och rum”.

 Carl von Linné beskriver exempelvis en myr i Västerbotten på följande sätt i sin reseskildring Lapplandsresa från  188

1732: "Aldrig kan prästen så beskriva helvete, som detta är ej värre. Aldrig har poeterna kunnat avmåla Styx så fult,  
där detta ej är fulare”.  
Heidi Hansson skriver om Bremers norrlandsbild: ”Bremers norrlandsskildringar utgör exempel på det slag av orientalisering 
som idealiserar naturen men nedvärderar områdets innebyggare och kultur” – ”Ljusets rike – Fredrika Bremer i Norrland”, 
Samlaren, 2003, vol. 124, 57.

 ”Man hade blick inte bara för det Norrland, där nya samhällsklasser växte fram, de sociala klyftorna vidgades och en stor 189

del av befolkningen sökte en ny kulturform, utan framför allt för ett Norrland, där vittran skymtade i ett blått dunkel mellan 
urskogens stammar, där atletiska fjällbor kämpade för livet med björn och varg och där man hoppades finna den romantik, 
som det nyöppnade Skansen, trots import av autentiska provinstillbehör, kanske inte riktigt lyckades framsuggegerera” –
Thorsten Jonsson, Stor-Norrland och litteraturen, Albert Bonniers förlag: Stockholm, 1938, 26.

 Ett exempel på detta är den post-koloniala litteraturen: ”Literature offers one of the most important ways in which these 190

new perceptions are expressed and it is in their writing, and through other arts […] that day-to-day realities experienced by 
colonized peoples have been most powerfully encoded and so profoundly influential” – Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och 
Helen Tiffin, The Empire Writes Back – Theory and practice in post-colonial literatures, Routledge: New York, andra 
utgåvan, 2003, 1.

 Öhman, 41.191
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 Även de tre romaner som legat till föremål för närmare undersökning i denna uppsats 
förhåller sig alla till olika bilder och föreställningar om Norrland och människorna här. Precis 
som hos den så kallade naturromantiken är naturen en av de mest framträdande aspekter där  
en dialog förs om dessa föreställningar. Det är i mötet mellan människorna och naturen i 
romanerna som idéer om exotism, kolonialisering och antropocentrism synliggörs. I Stallo 
förhåller sig Gudrun och Susso med en nästan ironisk distans till den bild om exotisk, sub-
arktisk natur turisterna iklär sig när de kliver in i souvenirshoppen i Kiruna, när de påpekar 
hur löjligt och överdrivet de beter sig. Samtidigt finns ett ekonomiskt maktförhållande där de 
påpälsade turisterna fortfarande håller i plånboken, oavsett hur löjliga hattar de än bär. Även i 
Ett föremåls berättelse finns en tydlig ekonomisk aspekt där kronan kolonialiserar den norra 
landsändan för att kunna betala för krig. Mest utsatta i denna process är i romanen förstås de 
nomadiserande renskötarna, vars liv och blick på naturen skiljer sig allra mest från 
blårockarna och sedermera även kronans. I båda dessa romaner finns således en tydlig 
medvetenhet om Norrlands historia och samtid. På så vis är det möjligt att säga att Stallo och 
Ett föremåls berättelse knyter an till den tidiga linje inom den norrländska litteraturhistorien 
där naturen och idéer om den var central. Här finns försök, att likt Pelle Molin, skriva en 
berättelse inifrån en plats som ofta definierats av blickar utifrån. 
 Glupahungern blir å sin sida intressant ur en något annan vinkel. Romanen utspelar sig 
mycket riktigt i Norrbotten, men just de regionala frågorna tycks inte ligga i fokus så som i de 
andra två romanerna. Snarare är det relationen mellan människor och djur/natur som främst 
problematiseras i Glupahungern, vilket diskuteras i kapitlet ”Metamorfosen och 
björnsymbolen”. Detta är absolut en fråga som ligger i tiden på grund av det mycket 
paradoxala förhållandet människor, i främst västvärlden, utvecklat till icke-mänskliga djur 
under 1900-talet: ”’animal’ is a category that we humans have used to give ourselves basically 
carte blanche to kill, eat, lock up and experiment with but also to give a name, turn into family 
members, give medical care and give a burial”.  Glupahungern ifrågasätter i princip 192

människans förmåga att göra denna typ av kategoriseringar. Har människor verkligen 
kompetens nog för att självsvåldigt placera sig i toppen av en hierarki och sedan agera som 
om allt annat är deras att härska över? Enligt Glupahungern blir svaret nej, och detta kanske 
inte nödvändigtvis för att människorna skulle misslyckas och exempelvis förstöra ekosystem 
och utrota arter, utan för att det helt enkelt är en falsk utgångspunkt. I romanen står 
människorna handfallna inför Djuptjärn och glupan, och är knappast kapabla att härska över 
djur och natur. 
 Samtidigt är det svårt att bortse från hur Glupahungern förhåller sig till bilden av 
Norrland. Det finns en air av mystik och hemlighetsfullhet runt naturen, där finns magi bara 
lokalbefolkningen kan förstå sig på, vilka även lever nära naturen i ett stundtals farligt, 
närmast symbiotiskt förhållande. Det är en slags opålitlig vildmark som omger människorna i 
byn, vacker och mystisk, men farlig och skrämmande. Detta är en bild av Norrland som ligger 
helt i linje med den syn de holländska turisterna i Stallo uppvisar: Norrland är ett magiskt 

 Lönngren, 12.192

!50



naturlandskap. Naturen får på ett sätt agens i Glupahungern genom att just denna exotiska 
norrlandsbild där naturen är vildmark. Fri och farlig. Det är dessa aspekter hos naturen i 
romanen som gör att Djuptjärn, Trädet och Björnen blir fria agenter, men samtidigt en del av 
samma exotiska naturbild turisternas pälsmössor representerar där i Gudrun Myréns 
souvenirbutik i Kiruna. 
 En fråga jag anser framträder allt tydligare genom analyserna av, och diskussionerna om 
romanerna är den om vad natur egentligen är. Detta hade behövt undersökas närmare i 
förhållande till den norrländska litteraturen än vad som gjorts i denna uppsats. Genom 
romanerna framkommer dock olika bilder av vad natur kan tänkas vara, vilket kan få en rad 
olika konsekvenser. I Jorden är en ö skriver Sverker Sörlin och Anders Öckerman om hur 
natursynen förändrats genom tiderna och människors förhållande till naturen med den. 
Exempelvis beskriver de hur ordet ”miljö” fått överta vissa betydelser från begreppet ”natur” 
under 1900-talet i samband med att klimatförändringarna uppmärksammats allt mer, ”vilket 
gjort att ordet natur fått ännu starkare övertoner av vildmark och renhet”.  Ett 193

specialnummer av tidningen Vi från juni 2015 har temat ”Natur – den 6:e världsreligionen”. I 
podcasten Norrlandspoddens artonde avsnitt, ”Fråga aldrig en miljöpartist om havet”, 
diskuterar journalisterna Sofia Mirjamsdotter och Po Tidholm hur olika natursyner kolliderar 
inom Sverige, och konstaterar att människor tycks ha lättare att betrakta naturen som ett 
subjekt ju längre bort de befinner sig från den.  Sörlin och Öckerman konstaterar också att 194

jägar-samlarkulturer ofta vördat naturen, medan odlande kulturer snarast haft en tendens att se 
naturen som ett hot på olika sätt kan förstöra odlingarna.  Det är uppenbart att människor 195

kan lägga mycket mening i ordet ”natur”, och det kan bli mycket intressant när olika 
betydelser krockar eller möts. 
 Detta blir också mycket tydligt i relation till romanerna som behandlats i den här 
uppsatsen. Både Glupahungern och Ett föremåls berättelse tycks förorda en natursyn som 
ligger i linje med en modern och i viss mån urban bild av naturen som subjekt. I båda 
romanerna är naturen nyckfull och oberäknelig, utom människornas kontroll. Ett föremåls 
berättelse visar också hur dåligt det går när människor försöker sätta sig över naturen: de 
tynar bort och dör så småningom. Via ett symbiotiskt och nästan undergivet förhållande till 
naturen finner däremot Judit frid. Stallo sällar sig på ett sätt till samma skara i och med 
trollens magiska och starka förmåga att påverka och på olika vis styra människor. 
Människornas roll som självskrivna, autonoma aktörer ifrågasätts således. Samtidigt har 
trollens territorium minskat kraftigt under loppet av endast hundra år. Då John Bauer i 
romanen träffar stallofolket på en resa i Norrbotten under tidigt 1900-tal lever trollen i egna 
grupper ute på fjället. Hundra år senare huseras de i människors garage och källare för att 
undgå upptäckt. Det finns således trots allt en viss förmåga hos människorna i Stallo att 
faktiskt tygla icke-mänskliga varelser genom modernisering och en utbredning av . 

 Sverker Sörlin och Anders Öckerman, Jorden en ö – En global miljöhistoria, Natur och kultur: Stockholm, 2000, 172.193

 Po Tidholm och Sofia Mirjamsdotter, ”Tala aldrig med en miljöpartist om havet”, Norrlandspodden, Teg Publishing, 2015.194

 Sörlin och Öckerman, 170.195
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 Romanernas natursyn, och då främst i Glupahungern och Ett föremåls berättelse, men 
även till viss del i Stallo är alltså tämligen modern. Naturen framstår i romanerna som mer än 
människorna kan förstå, och vår tid som självutnämnda härskare över världen en produkt av 
vår egen fantasi. Detta synsätt ligger absolut i tiden. Människors påverkan, och inverkan, på 
naturen står klar: vi står inför stora globala problem om vi inte lyckas förändra vårt nuvarande 
förhållande till naturen. Polarisarna kommer smälta på grund av global uppvärmning och 
havsnivåerna kommer stiga, haven försuras, ekosystem störas. En kedjereaktion av händelser, 
vars totala konsekvenser är svåra att överblicka. Att i detta läge börja ifrågasätta och diskutera 
människors förhållande till andra djur och miljöerna runt oss är kanske varken underligt eller 
speciellt förvånande sett ur det perspektiv Sörlin och Öckerman anlägger. Människors 
levnadsvillkor påverkar följaktligen även hur de ser på naturen. 
 Det är dock tämligen intressant hur detta sätt att se naturen förhåller sig till idéer och 
bilder av Norrland. Det blir snabbt mycket komplext. Gamla föreställningar om Norrland som 
koloni och råvaruhamn vävs samman med nya förhoppningar om hur naturresurser som 
vatten- och vindkraft ska kunna bidra till att sänka utsläpp av växthusgaser, samtidigt som 
skogen blivit en plats för andlighet och rekreation i en urbaniserad tid. Det är ett intrikat 
samspel som ger upphov till ett komplext förhållande till norrlandsregionen, både inifrån och 
utifrån. Romanerna som här behandlats förhåller sig alla till detta, och alla på något olika sätt, 
vilket analyserna visat. Denna uppsats har dock endast skrapat på ytan av hur övernaturliga 
ting och väsen liksom naturbeskrivningar fungerar och samspelar i en norrländsk kontext. Det 
finns många fler intressanta aspekter att undersöka än vad som gjorts här. Exempel på detta 
skulle kunna vara sådant som kort nämnts här i slutdiskussionen, så som hur romanerna 
förhåller sig till skiftande idéer om natur och människor ur ett historiskt perspektiv, liksom de 
konsekvenser detta i förlängningen får för både människor, natur och klimat. 
 Uppsatsen har dock börjat undersöka hur naturen används och omskrivs i samtida 
norrländsk litteratur, vilket också gläntar på dörren kring frågor om hur vi tänker kring natur 
idag, och således även människors förhållande till den. Detta binds samman med idéer och 
föreställningar om Norrland vilket sammantaget landar i något skilda perspektiv i romanerna. 
Stallo och Ett föremåls berättelse anlägger en kritisk synvinkel på Norrlands koloniala 
historia, och Stallo ironiserar närmast över norrlandsbilden. Samtidigt förhåller Ett föremåls 
berättelse sig i något högre utsträckning än Stallo även kritisk till en mänsklig blick på 
naturen som där för oss att bruka efter eget tycke. Detta är även Glupahungerns främsta 
perspektiv: människorna är endast en del av naturen, och delen kan inte råda över det hela. 
 Det som gömmer sig i Norrlands skogar är således inte någon skimrande, magisk 
vildmark eller eskapistiska sagoberättelser. Precis som de övernaturliga inslagen hos den 
magiska realismen ofta innehar en kritisk potential, finns även detta drag hos exempelvis 
trollen, björn-Linus och Judits vandringar. Bland träden är det istället möjligt att skåda ett 
ifrågasättande av den antropocentriska världsbilden och även en medveten och kritisk hållning 
till Norrlands koloniala historia och samtidens storögda, glittrande blick på Europas sista 
vildmark.  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