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Håkan Sandgren 

Ekopoetiska utgångspunkter och regionala perspektiv – utkast till en studie 

1. Introduktion 

 

Låt mig börja med två ögonblicksbilder. För några år sedan befann jag mig på vandring i East 

Sooke National Wilderness Area, på Vancouver Island, strax norr om staden Victoria i British 

Columbia, ett område dominerat av barrträd som i det gynnsamma subtropiska 

regnskogsklimatet växte sig synnerligen höga och täta. Som brukligt är vid nordamerikanska 

vildmarksområden var varningsskyltar utplacerade vid parkeringsplatserna vilka uppmanade 

besökaren att inte låta bilen stå obevakad efter mörkrets inbrott och inte heller djärvas vistas i 

området annat än under dygnets ljusa timmar. Detta var, trots närheten till en storstad, en 

vildmark, och här kunde finnas både puma och björn.  

Efter att ha gått någon timme på en smal stig genom hänförande barrskog och 

enorma, fullständigt ogenomträngliga snår av storbladiga buskar, nådde jag Stilla havets 

kustlinje där dess djupblå vågor mötte den svarta, taggiga, vulkaniska bergarten och kelp, 

havsutter och vithövdad havsörn vittnade om att jag verkligen befann mig i en artrik och i 

bästa mening vild miljö. Men när jag satte mig ned för att äta min massäck noterade jag 

plötsligt en intensiv doft av båtdiesel, och efter ett tag hörde jag motorljud från vad som måste 

vara ett mycket stort antal motorbåtar. Jag steg upp på en höjd och såg ut över Juan de Fuca 

Strait på vilken säkert hundra små vita motorbåtar for omkring och nog dubbelt så många 

fiskare sökte och fann vandrande, feta laxar lockade av de kalla, näringsrika vattnen kring 

Kanadas västkust. Helt plötsligt hade den sublima, förment orörda vildmarken invaderas av 

helglediga kanadensare som med all önskvärd tydlighet kunde markera att människan närvaro 

alltid ger sig tillkänna även i de tillsynes mest vilda omgivningar. Den poetiska blick som jag 

kunde sägas ha kastat ut över detta dramatiska landskap kunde till slut inte bortse från 

människans ständiga närvaro. Det finns inte längre någon miljö på jordklotet som inte – på ett 

eller annat sätt – befläckas av människans påverkan. Bill McKibben har omtalat detta 

förhållande i sin agitatoriska studie The End of Nature, där han påstår att ”[t]here’s no such 

thing as nature anymore – that other world that isn’t business and art and breakfast is now not 

another world, and there is nothing except us anymore” (McKibben, 2003: 97). 

 Den andra ögonblicksbilden, om så något mer än bara en samling sinnesintryck, 

är en seriestrip av Martin Kellerman. Kellermans alter ego – hunden Rocky – ondgör sig 

tillsammans med vännerna Klasse och Mange över att förhållanden går i kras när den 

kvinnliga parten väljer att flytta utomlands för att förverkliga sig själv och mannen tvingas 

ägna tid och pengar åt långa flygresor för att bibehålla kontakten. Flygresor som dessutom på 

ett negativt sätt bidrar till utsläppen av koldioxid i atmosfären, och alltså är ytterligare en 

”obekväm sanning” om människans ständiga påverkan på miljön, som Rocky lakoniskt 

konstaterar i stripens sista ruta (Kellerman 2007: 82). Han alluderar naturligtvis på Al Gores 

film från 2006 – An Unconvenient Truth – som på ett pedagogiskt sätt redogör för vad som 

sker när halten koldioxid ökar i atmosfären, och som kommit att bli en av de mest 

uppmärksammade och genomgripande kulturella artefakter vars huvudsakliga syfte är att 
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informera om människans otillbörliga påverkan på naturen. Serien och den film den alluderar 

på visar på två saker: dels på att miljöfrågorna numera kan vara en självklar del av alla 

kulturella yttringar, dels att de befinner sig på den allra högst upp på den politiska 

dagordningen. Gore var under åren 1993-2001 USA: s vicepresident och kom 2000 att förlora 

ett mycket dramatiskt amerikanskt presidentval mot den i miljöfrågor betydligt mindre 

trovärdiga George W. Bush. Gore tilldelades 2007 Nobels fredspris, tillsammans med 

miljöorganisationen IPCC, för sin insatser för världens miljö och har kommit att personifiera 

den i våra dagar allestädes närvarande miljökampen.  

 En av utgångspunkterna för ekokritiska studier är att miljöfrågorna idag är 

allestädes närvarande. De är – liksom under 1900-talet klassfrågorna och kvinnofrågorna – en 

central del av vår samhälleliga kontext och vi kan inte ens i de mest vardagliga sammanhang 

undvika att ta ställning till dem. Miljöfrågorna har med andra ord en viktig del i vårt dagliga 

liv, de återspeglas i kulturella artefakter och det finns inte heller någon aspekt av naturen som 

inte berörs av människans miljöpåverkande aktiviteter. Slutligen måste vi också slå fast att 

grunden för all representation – politisk, social, konstnärlig – av ekologiska processer och 

mänsklig påverkan bygger på någon form av sinnlig kontakt med naturen. Problemet som 

uppstår då litteraturvetenskapen möter denna typ av politiska, sociala och 

erfarenhetsbetingade utgångspunkter är att vi måste arbeta med annan form av metodik än då 

vi studerar litteratur med hjälp av mer konventionella redskap. Det är till exempel nödvändigt 

för ekokritikerna att ha en åtminstone basal kunskap om ekologi och biologi, och troligen 

också om olika kemiska och fysikaliska processer som påverkar miljön. Här får vi ta den 

hävdvunna naturvetenskapens populariserade forskningsresultat till hjälp eftersom få av oss 

humanistiskt orienterade forskare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att avkoda 

obearbetade forskningsartiklar och liknande material. Till detta kommer också ett slags 

ödmjukhet från vår sida eftersom det vi studerar i allt väsentligt är andrahandsuppgifter eller 

representationer av naturliga händelser. Här skapas också en avgränsning som kan tyckas lite 

oväntad. Jag hävdar att det från det tidiga 1900-talets pastorala, ruralt och regionalt 

förankrade diktning till århundradets sena politiserade poesi finns en förbindelse som baseras 

just på tanken om en oförstörd natur fri från mänsklig påverkan eller åtminstone hänsynsfullt 

brukad och nyttjad av människan. Negativ påverkan eller dåligt hanterat bruk är digressioner, 

avvikelser från något som i vid mening kan betecknas som ”naturligt”, åtminstone i den 

kontext i vilket representationerna återfinns. Denna hållning är i någon mening av ordet 

politisk i och med att den förutsätter ett värdesamband mellan människans användning av och 

varande i världen och naturen per se. Det är också troligen så att denna politiserade 

förbindelse mellan människa och natur är en konstruktion enbart förefintlig i konstnärliga 

artefakter, men att dess konsekvenser får bäring på vår praktiska hantering av konkreta 

politiska situationer och som sådana står i motsättning till det vi med en synnerligen förenklad 

men väl fungerande och effektiv term kan kalla ”det moderna”, ”moderniteten” eller något 

annat som betecknar en särskild typ av samhällstillstånd präglat av rationalitet, individualitet, 

tillväxttro och urbanisering. 

Liksom sociala och politiska förändringar styr den dagliga diskursen om till 

exempel mänskliga rättigheter, förtryck och demokrati är också samtalen om miljön 

tidsbundna. För att klargöra detta ska jag till att börja med göra en distinktion mellan de 



 3 

ekologiska idéernas historia å ena sida, ekologins historia å den andra och miljöns historia å 

den tredje. Att hitta samband mellan dessa tre processer är inte syftet med denna studie och 

frågan är om det ens låter sig göras. De litterära artefakter som jag studerar kan ses som det 

yttersta utskottet av ett stort, mångförgrenat träd med stam och rötter långt borta från det 

centrum som de enskilda texterna blir i en litteraturvetenskaplig studie. 

De ekologiska idéerna är naturligtvis bundna till den intellektuella och 

vetenskapliga diskussionen om sambandet mellan människan och jorden men som Donald 

Worster visar i sin De ekologiska idéernas historia är de stadda i ständig förändring beroende 

på hur olika vetenskapliga landvinningar och upptäckter korrigerar eller helt kullkastar dem. 

Det är inte heller särskilt förvånande att konstatera att de ekologiska idéerna i många fall 

närmar sig det som man skulle kunna kalla ideologier, det vill säga mer eller mindre enhetliga 

tankesystem som inte bara beskriver sakförhållanden utan också ger riktlinjer för förändring 

och inte minst etiska förhållningsorder. Framför allt i USA har dessa ekologiska ideologier 

styrt utvecklingen av nationalparker och naturskyddsområden, och dessutom fått ett 

avgörande inflytande på natursynen. I Europa är situationen naturligtvis annorlunda eftersom 

större delen av kontinenten sedan århundraden, ibland årtusenden tillbaka har varit kultiverad. 

Ekologins historia sammanfaller delvis men inte helt med de ekologiska 

idéernas historia. Ekologi i strikt mening är en naturvetenskap, grundad på 1800-talet av Ernst 

Haeckel, och därefter successivt utvecklad och förfinad till en disciplin med särskilda metoder 

och ett tämligen strikt paradigm. En av de största svårigheterna med det ekokritiska 

perspektivet är att det förutsätter något slags anknytning till en vetenskap som de flesta 

humanister inte har möjlighet att helt och fullt förstå. Det är också viktigt att påpeka att 

ekologi fungerar i specifika nischer som exempelvis marin ekologi, som då exklusivt ser på 

samspelet mellan olika organismer i havsmiljö, och att ekologi i detta avseende inte 

nödvändigtvis behöver inkludera antropogena faktorer i sina studier. Miljöns historia är å sin 

sida både antropogent anknuten och beroende av helt utommänskliga faktorer som geologiska 

processer och klimatförändringar som inte orsakats av människans aktiviteter. J. Donald 

Hughes Världens miljöhistoria är ett försök att teckna de större dragen i denna historia, men 

Hughes väljer att enbart studera hur människan influerat den omgivning hon på ett eller annat 

sätt påverkat genom odling, bevattning, gödsling, bebyggelse och så vidare. Miljön på 

jordklotet har självfallet också påverkats av icke-mänskliga faktorer, och klimat, flora och 

fauna har förändrats, gått under eller utvecklats också oberoende av människan. Sverker 

Sörlin, som skrivit en introduktion till Worster (1996), påpekar också det intressanta 

förhållandet att det under 1970-talet kommit att ske en sammansmältning av begreppen 

ekologi och miljö. Vad som skedde då, menar han, ”var alltså att orden miljö och ekologi 

lånade kraft och innebörd av varandra, de fungerade som ett tandempar, där framgången för 

det ena drev också det andra framåt” (Worster 1996: 10). Genom att visa att människan på ett 

genomgripande sätt hade påverkat ekologin kunde begreppet inkluderas också i sammanhang 

där det ursprungligen inte hade använts och Sörlin pekar på uppkomsten av nya 

vetenskapsgrenar som ekologisk psykologi och ekologisk ekonomi, där begreppet ekologi 

kommit att inkludera mänsklig interaktion inte bara med naturen utanför henne utan också 

som ett begrepp som på något sätt konnoterar välvilliga, hållbara och kanske harmoniska 

samband mellan de olika aktörer som är inblandade i och interagerande med varandra i denna 
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typ av samspelsförhållanden. Den vidgade diskussionen om människans förhållande till 

naturen ledde också fram till att man sökte en förbindelse till vårt problematiska förhållande 

till de ekologiska processerna så långt bort i tiden som till uppkomsten av de judeo-kristna 

religionerna. Ett av de mest betydelsefulla bidragen till diskussionen om människans inverkan 

på de naturliga processerna är Lynn White J:r’s ”The Historical Roots of Our Ecological 

Crisis”, ursprungligen publicerad i Science 1967, där författaren hävdar att toleransen mot 

överutnyttjandet av naturresurserna hade sin rot i Gamla testamentet i vilket Gud ger 

människan mandat från Gud till människorna att behärska och uppfylla jorden och att 

eventuella försök att avvika från denna linje, till exempel genom den extrema 

jämlikhetstanken hos Sankt Fransiskus, ”a patron saint for ecologists”, har misslyckats. White 

skriver: ”[b]oth our present science and our present technology are so tinctured with orthodox 

Christian arrogance toward nature that no solution for our ecological crisis can be expected 

from them alone”, och hävdar att vi i stället måste vända oss mot en ny typ av kättersk 

andlighet genom vilken ett holistiskt budskap kan leda fram till ett mer harmonisk förhållande 

mellan människa och natur (White 1996: 14). Whites ståndpunkt har blivit hårt kritiserad för 

sin tämligen enkelspåriga kritik av kristendomens syn på naturen, men onekligen har den varit 

betydelsefull på så sätt att den sätter fingret på mänsklighetens grundläggande strävan att 

utnyttja naturresurser utan hänsyn tagen till andra livsformer. Men märkligt nog ser vi redan 

här en antydan om att en lösning på detta överutnyttjande är uppkomsten av en ny form av 

andlighet eller religiositet genom vilket hänsyn till det icke-mänskliga blir en ledstjärna. 

Worster visar i sin studie att det redan tidigare funnits exempel på alternativa vägar till ett mer 

harmoniskt bruk av naturens resurser. Ett klassiskt exempel på detta menar han vara Gilbert 

Whites The Natural History and Antiquities of Selborne från revolutionsåret 1789, en bok – 

ett kompilat av lärda brev – som på nära håll skildrar den brittiska landsbygdens växt- och 

djurliv baserat på faktiska observationer och med en insikt om sambandet mellan olika 

livsformer, en hållning Worster menar ha tillkommit genom 1700-talets återupptäcker av en 

förkristen litteratur (Worster 1996: 38), en upptäckt som efter det att det White i samband 

med 1800-talets industrialisering kom att bli föremål för ett slags kult, och genom sitt 

författarskap stimulerade White uppkomsten av ett pastoralt ideal vad gäller synen på 

människans förhållande till naturen. Hos Gilbert White finns också en reaktionär nostalgisk 

strävan efter ”en förlorad pastoral fristad, efter ett hem i en ogästvänlig och hotfull värld” 

(Worster 1996: 40) eller en aktivism som hos John Muir, initiativtagaren till det amerikanska 

systemet med nationalparker. Muir drevs, enligt Worster, av en syn på naturen som ”en 

organisk helhet som hölls samman av ’en essentiell kärlek som täcker, ligger bakom, 

genomsyrar allting’” (Worster 1996: 42), och kom tillsammans med andra, väsenslika 

författare, kom att mynta och framhäva de idag tämligen belastade termerna ”holism” och 

”organisk”, som numera framstår som kvasireligiösa beteckningar för något otvetydigt och till 

intet förpliktigande gott.  

En historisk händelse som kom att jämka synen på naturen som en harmonisk 

plats i jämvikt var upptäckten av Galapagosöarna, så som den bland annat framställdes av 

Darwin i hand resedagbok. Worster kallar denna syn för ”antiarkadisk” eftersom den natur 

som upptäcktsresande fann på Galapagos och andra ”vilda” orter var långt ifrån pastoral och 

tämjd, något som i stället framkallade en längtan efter ”de naturupplevelser som fyllde hjärtat 
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med fruktan” (Worster 1996: 87), en ”postromantisk” naturuppfattning som dessutom 

legitimerades som vetenskaplig i och med Darwins framgångar som forskare och hans på 

observationer av djur- och växtlivet på Galapagos grundade evolutionsteori, och på Alexander 

von Humboldts studier av lokala ekologier i områden präglade av vild ödslighet, som öknar, 

djungler och islandskap (Worster 1996: 90 och 97). Redan här kan vi konstatera att det 

uppkommer en differentiering av naturtyper vilket troligen också förklarar de i konstnärliga 

artefakter så ofta förekommande metaforerna ”det pastorala” och ”det vilda”, metaforer vilka 

mer eller mindre definierar ekokritikens studieområde. Enligt Worster är det pastorala en 

”urgammal metafor” som tycks ha sin grund i synen på det ursprungliga Eden som en fristad 

för människans harmoniska samröre med de naturliga processerna, omgiven av en otämjd och 

civilisationslös djungel (Worster 1996: 138). Worster hävdar rent av att den prelapsariska 

uppfattningen om ett harmoniskt tillstånd i en pastoral idyll lade grunden för en 

”människocentrerad moral” i förhållande till naturen och dess processer, antropocentrisk 

därför att denna moral i och för sig hävdar att vi måste respektera att det finns en släktskap 

mellan människan och andra levande varelser, men att människan, bland annat på grund av 

sin förmåga till etiska ställningstaganden intar en särställning i skapelsen (Worster 1996: 

145f). I motsats till denna syn kan vi påstå att Darwins evolutionslära och hans studier av det 

långt ifrån harmoniska sambandet mellan olika livsformer i ett slags naturtillstånd ligger till 

grund för etiskt uppfordrande biocentrism, uppfattningen att människan är blott en art i 

samspel och samverkan med andra arter, och hon äger ingen särskild egenart eller är specifikt 

utvald i förhållande till annat levande. Dessa två metaforer eller retoriska troper – det 

paradisiska och det otämjt vilda – är ständigt återkommande i den typ av litteratur som 

ekokritiker studerar och de bär också med sig former av etik och uppfattningar kring 

människans förhållande till sina artfränder och till naturen kring henne. En annan 

betydelsefull metafor eller topos, ständigt återkommande också i samtida ekologisk debatt är 

den från Haeckel utgående synen på livet på jorden som en ekonomisk enhet ”snarlik ett 

hushåll eller en familj vars medlemmar levde nära varandra, i konflikter såväl som i 

ömsesidigt bistånd” (Worster 1996: 149). Haeckel myntade begreppet ekologi, som betyder 

just hushållning, och vidareutvecklade de studier av naturens system och de levande 

organismernas samspel och samverkan med sin omgivning som numera går under denna 

beteckning. Oavsett om man premierar den paradisiska eller den vilda synen på naturen och 

använder dem som topos i en kulturell artefakt framställs de – åtminstone oftast – som 

urbilder för just ett slags hushållande med ändliga resurser, särskilt i nutid då också de sista 

områdena som förblivit opåverkade, eller åtminstone måttligt påverkade, av människans 

ingrepp framställs som egensinniga och sköra just i sin egenskap av områden behärskade av 

en viss form av hållbar stabilitet vilka mänskliga ingrepp hotar att stjälpa över ända. Av inte 

obetydlig betydelse är också de idéer om en riktad teleologiskt framåtriktad 

successionsprocess inom varje enskilt ekologiskt system som den danske botanikern Eugenius 

Warming utarbetade och som fick stor betydelse för den ekologiska forskningen. De olika 

konkurrerande arterna i en given biotop strävar mot klimaxjämvikt, en jämvikt som sedan 

består och som utgör ett ekosystems slutpunkt (Worster 1996: 159).  

En utvecklad form av Warmings teori finner vi hos den amerikanske botanikern 

Frederic Clements vars ”ekologiska paradigm kallas ibland för teorin om ett ’monoklimax’ 
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därför att det endast tillät en typ av slutformation för var och en av världens breda 

klimatregioner” (Worster 1996: 166). Trots att Worster visar att Clements tänkande också 

hade tydliga, spencerianska undertoner (Worster 1996: 173 och 191), kom det att framställas 

som ett hinder för agrar utveckling, företrädd av bland andra den amerikanska 

jordbrukshistorikern James Malin, som bland annat talade om jordbrukarens ”naturliga” 

plöjning av marken, en tanke om ett samband mellan sunt jordbruk och naturens processer vi 

finner som ett slags korrektiv till industrialiserat jordbruk, framför allt i den regionala poesin 

(Worster 1996: 197ff). Worster menar att ekologin som den utvecklats som vetenskap från 

slutet av 1960-talet hämtat mycket näring från nationalekonomin, kanske är den rentav en 

underordnad gren av denna vetenskap som hämtar inspiration och redskap från beskrivningar 

av ekonomiska processer och använder termer som producenter, konsumenter, system, 

resurser (Worster 1996: 211ff). Lite tillspetsat beskriver Worster denna utveckling så här: 

”Intressets tyngdpunkt låg inte på ett envig för överlevnad utan på integrerade kretslopp, 

geokemiska cykler, energiöverföring. Som ett moderniserat ekonomiskt system blev nu 

naturen ett industrisamhälle, en kedja av fabriker, ett löpande band. Konflikter hade föga plats 

i en sådan välreglerad ekonomi” (Worster 1996: 230). Med en sådan syn på ekologin blir den 

också på något sätt ett system med egna lagar och regler som människans ingrepp enbart 

kunde rubba på ett negativt sätt. Inte heller ger detta systemtänkande utrymme för naiva 

arkadiska drömmar om ett lyckligt, harmoniskt förgånget där människan kunde njuta av ett 

enkelt samband mellan naturens sköna uttrycksformer skapade till hennes eget behag. Worster 

kallar denna typ av systematisk ekologi på makronivå för ”organicismen”, och den hade som 

han också visar starkt moraliserande inslag som bland annat manade människorna att söka sig 

mot samma typ av holistiska samfundsorganisation som naturen tycktes uppvisa och 

dessutom förmås skapa ”en vetenskapligt baserad känsla av samhörighet mellan människa 

och natur” (Worster 1996: 251), en känsla förenad med en etisk uppmaning som kom att få 

sitt största genomslag i och med Rachel Carsons Tyst vår. Efter publiceringen 1962 av denna 

miljörörelsens milstolpe tog de ekologiskt inspirerade rörelserna en annan riktning, blev mer 

inriktade på att skydda den naturliga världen från våra tekniska landvinningar och kom att 

uppfatta miljön som ”en rad samverkande relationer mellan människa och resten av naturen” 

(Worster 1996: 267). I och med denna radikalisering och popularisering blev miljörörelsen 

under 1970-talet en av många publika rörelser som förespråkade en förändring av samhället; 

de fick också utlöpare mot en allt mer uppfordrande djuretik och krav på att västvärldens 

utnyttjande av tredje världens naturresurser skulle förbjudas. Vid den första internationella 

miljövårdskonferensen i Stockholm 1972 talade amerikanska massmedier rentav om 

”ekologins tidsålder” (Worster 1996: 273). Det är i detta perspektiv vi kan se 1970- och 80-

talets ekologiskt inspirerade poesi, som en kulturyttring influerad av en politisk, etisk 

folkrörelse, som miljörörelsen under denna tid utvecklades till att bli, ungefär på samma sätt 

som kvinnorörelsen under samma tid gick från att bli en tämligen exklusiv, borgerlig 

strömning till att få ett allt mer generellt och bestående politiskt inflytande, ett inflytande som 

naturligtvis också kom att avspegla sig och utvecklas i konstnärliga artefakter av olika slag. 

Worster visar att samtidigt som miljörörelsen blev en allmängiltig politisk rörelse så kom den 

ekologiska forskningen att intressera sig för ekosystem i vilket inte bara organiska livsformer 

inkluderades utan också den icke-organiska fysiska miljön, något som ledde till att 
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”mekanistiska och organiska metaforer” blandades ”i förvirrande grad” (Worster 1996: 284). 

Mest uppmärksammad inom de mer folkliga miljörörelserna blev James Lovelocks Gaia-

metafor, synen på jorden som en jätteorganism som hotades av människans inverkan på 

hennes tillstånd av jämvikt, homeostas. Gaia, det grekiska ordet betecknar jordegudinnan, är 

naturligtvis gefundenes fressen för en populär och konstnärligt kreativ rörelse i det att den inte 

bara skapar kraftfulla supermetaforer av jorden och livet på den ensliga, blå planeten 

utslungad i universums mörker, utan också alstrar en förbindelse med det förgångna och med 

en förment naturvänligare, kanske rentav av en moderskult präglad natursyn (Worster 1996: 

293ff). Lovelocks teorier har i och för sig genererat en hel del kreativt och framåtblickande 

teoretiserande och så sent som 2007 deltog jag i en interdisciplinär konferens i Portland, 

Maine, där ett par paneler diskuterade Gaia-teorin och några forskare rentav utvecklade den 

på ett konstruktivt sätt. Men icke desto mindre är denna idé i allmänhet sedd som 

kvasireligiös och utan vetenskaplig grund av en majoritet av forskarsamhället, åtminstone 

inom naturvetenskaperna, och Gaia-metaforen har onekligen lett till en hel del märkligt 

spekulativa resonemang som innehåller ett stort mått av det som vi med en lite förenklande – 

och förklemande – term kan kalla new age. Som bekant finns denna Gaia-lika tanke om den 

stora livgivande modern latent hos bland andra Anna Rydstedt, och är fortfarande produktiv, 

åtminstone i konstnärliga sammanhang. Synen på jorden som en gudom, ett sammanhållet 

helt är lockande eftersom den skapar en närmast andlig upplevelser av sammanhang och 

mening också för oss människor som annars i värsta fall kan ses som infekterande organismer 

på en annars fridsam och stabil ekologisk enhet, men den ekologiska forskningen har, visar 

Worster, tagit ett steg vidare och förespråkar en mer Malthusiansk syn på naturen som 

konstant disharmonisk utveckling utan särskilda mål och inte heller med en inherent strävan 

efter stabilitet, jämvikt eller klimax (Worster 1996: 302ff). En av de viktigaste händelserna 

var det som Worster kallar återupptäckten av Darwin, som också var ”en återupptäckt av 

konkurrensen som biologins ledmotiv, och den tvingade ekologerna att leta efter konkurrens 

där många hade varit fast förvissade om att naturen mest visat en anda av altruism och 

samarbete” (Worster 1996: 315). Dessa nya forskningsrön, tillsammans med en mer ”luttrad 

miljövårdspolitik”, företrädd av bland andra Daniel Botkin, leder Worster fram till ett credo 

som på något sätt summerar den utveckling de ekologiska idéerna genomgått under de senaste 

åren och som gör det möjligt för oss att se också poesins yttringar av miljömedvetande avant 

la lettre i ett historiskt ljus. Vi kan konstatera att varken den arkadiska harmonin, klimaxteorin 

eller tron på Gaia har någon säker vetenskaplig grund eftersom ekosystemen verkar i samspel 

med konstruktiva och destruktiva faktorer som tydligt visar att ekologin är en vetenskap med 

en historia, eller snarare historier (Worster 1996: 335f). Worster summerar: 

 

Det är exakt vad den moderna miljövårdstanken måste syfta till: att skapa utrymme, 

reservat i stora sammanhängande ytor eller skyddat i springor och skarvar i landskapet, 

så att jordens alla historier kan leva sida vid sida, korallrevets historia bredvid 

kuststadens, en tropisk regnskogs historia bredvid historien om en politisk strid. En 

sådan strategi för att bevara en mångfald förändringar ter sig måhända paradoxal, men 

den vilar på en avgörande och rimlig insikt. Vi måste leva med förändringar och är 
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kanske rent av produkten av förändringar, men vi vet inte alltid – vi kan inte alltid veta – 

vilka förändringar som är livsviktiga och vilka som leder till döden. (Worster 1996: 343) 

 

Det jag försöker göra i detta inledande avsnitt är i första hand en intellektuellt 

medveten, skeptisk granskning av ekologiska idéer. Min målsättning är inte enbart att skapa 

en medvetenhet hos läsaren om de miljöproblem och ekologiska faror som faktiskt hotar oss 

idag, kanske mer intensivt och övergripande än någonsin tidigare. I begreppet och aktiviteten 

ekokritik menar jag ingår också en möjlighet till att förhålla sig på en viss distans till det 

material man studerar. Det finns alltid en baksida till de olika sätt författare försökt återge 

människans förhållande till naturen, som – om förhållandet dras till sina yttersta konsekvenser 

– kan peka fram mot nationalism, antihumanism eller idealistiska föreställningar om ett 

förlorat helt och en försvunnen harmoni. Det är ekokritikerns kanske svåraste uppgift att 

varsebli dessa irrvägar utan att samtidigt tappa koncentrationen på det som är en nödvändig 

insikt i ohållbara förhållanden. 

 

2. Texter om natur – försök till en typologi 

 

Är det överhuvudtaget möjligt att säga var gränsen för ekokritikerns studieobjekt går? Vi får 

bekymmer redan när vi försöker definiera ordet ”natur” eftersom det är ett av de mest 

mångtydiga och svårbemästrade begreppen man överhuvudtaget kan använda (Williams 

1976). Kate Soper har i sin studie What Is Nature? på ett uttömmande sätt givit olika 

perspektiv på begreppet utifrån framför allt dess användning i olika politiska och idéhistoriska 

sammanhang. Hon konstaterar att det i samtiden framföra allt kommit att brukas som ett 

”general concept through which we are asked to re-think our current use of resources, our 

relations to other forms of life, and our place within, and responsibilities towards the eco-

system” (Soper 2004: 2). Vi skulle kunna se denna definition av natur som avhängig de 

senaste decenniernas miljörörelse, och det är också Soper syfte med sin studie att visa hur 

begreppet kommit att användas som en politiskt syftande term inte bara i miljövårdande 

sammanhang utan också i tal om biologistiska orsaksförklaringar till skillnader i villkor för 

män och kvinnor eller som en term med vilken man kan legitimera till exempel en grupp 

människors företräde framför andra grupper till exempelvis ett landområde. När ekokritiker 

använder begreppet ”natur” gör de det med insikten och vetskapen om att det är ett oändligt 

komplext begrepp med en mångdimensionalitet som kanske egentligen innebär att det varit 

bäst att undvika ordet helt och hållet. Nu är det inte möjligt, och när ni ser ordet utan 

citattecken betecknar det helt enkelt det materiella, det levande eller icke-levande som textens 

subjekt betraktar, beskriver eller på något sätt interagerar med. Ekokritiska analyser av rural 

poesi blir sålunda inga begreppsstudier utan textstudier grundad analys av en uppsättning 

historiska texter med motiv och temata hämtade från människans förhållande till den externa 

naturen. Det kunde ha varit annorledes, och då är det också nödvändigt att göra en definition 

av olika textstudier som utgår från den praxis som utvecklats av ekokritiska skribenter. Enkelt 

uttryckt kan man urskilja två forskningsområden: Det ena är kopplat till det som på engelska 

kallas ”Nature Writing”. Svenskan har inget riktigt bra namn för detta vida fält eftersom det är 

en term som kan inkludera allt från den objektiva sakprosa vi finner i till exempel 
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fälthandböcker till svärmiska naturbetraktelser. Den enda gemensamma nämnaren är att 

huvudämnet för dessa texter är just naturen, den materia som omger oss och som inte är 

byggd eller konstruerad av människan. Människan är dock alltid närvarande i dessa texter om 

naturen eftersom hon betraktar den, vandrar i den, bebor den, filosoferar kring den eller på 

olika sätt använder sig av den. Sålunda förutsätter alltid dessa naturtexter, som är den 

beteckning jag i brist på annat har myntat, ett mer eller mindre aktivt deltagande av ett 

mänskligt subjekt. Vi kan kanske tänka oss naturimpressioner av orörd vildmark eller till 

exempel fantasifulla beskrivningar av silurtiden där inga människor förekommer men i dessa 

texter finns alltid ett hypotetiskt subjekt närvarande eftersom de förutsätter att de upplevelser 

som presenteras skulle kunna konfronteras med en människas medvetande eller hennes kropp. 

Så här skildrar Bill Bryson miljön på jorden för sådär en 3, 5 miljarder år sedan: 

 

It certainly wouldn’t have suited us. If you were to step from a time machine into that 

ancient Archaean world, you would very swiftly scamper back inside, for there was no 

more oxygen to breathe on the earth back then than there is on Mars today. It was also 

full of noxious vapours from hydrochloric and sulphuric acids powerful enough to eat 

through clothing and blister skin [---] the chemical stew that was the atmosphere then 

would have allowed little sunlight to reach the Earth’s surface. What little you could see 

would be illumined only briefly by bright and frequent lightning flashes. In short, it was 

the Earth, but an Earth we wouldn’t recognize as our own. (Bryson 2004: 362)  

 

Som vi ser är hela framställningen av den relativt nyskapade jorden präglad av ett slags 

fantasifull fasansfullhet där vare sig ljus, luft eller jordyta företar någon som helst likhet med 

planeten som vi idag känner den. Vad Bryson gör är att skapa en bild av en värld som i och 

för sig är sublim men vars sublimitet lutar åt det apokalyptiska; den är till sin yta avvikande, 

frånstötande men följer åtminstone perifert de litterära schabloner som är förknippade med till 

exempel skildringar av Helvetet i Dante eller postapokalyptiska fantasier av Hieronymus 

Bosch och liknande medeltida bildstormare. Eller varför inte J R R Tolkiens beskrivningar av 

det onda riket Mordor i Sagan om Ringen. Det anmärkningsvärda är att trots att skildringen 

vetter åt fantasmagorin är Brysons återgivning, så vitt vi idag vet, en tämligen korrekt 

skildring av jorden under dess tidigaste, stabila skede. Han bygger sina beskrivningar på 

vetenskapliga rön och på extrapoleringar av rådande tillstånd på andra, kända planeter. Detta 

grepp gör att hans beskrivning i någon mening av ordet skildrar en natur, inget påhittat 

landskap, utan något som är fast grundat i vår kunskap om jordens historia. Tydligast sker 

denna förankring i vetenskapligt grundad kunskap genom bruket av kemiska termer som 

”oxygen” och ” hydrochloric and sulphuric acids”, ord som ger en klar antydan om att vi här 

har med en naturtext att göra. Som vi ser utformar Bryson sin skildring av den arkaiska 

världen med deiktiska markörer och han introducerar redan i citatets andra mening en 

betraktare, ett du som får stå som representant för mänskligheten, eller kanske läsare, och 

hans eller hennes troliga upplevelse. Till skillnad från den livfulla men tämligen sakliga 

naturskildringen är detta grepp rent fiktivt eftersom ett sådant möte mellan en människa och 

denna ogästvänliga värld inte bara är en kronologisk omöjlighet, utan också rent fysiologiskt 

ogörligt eftersom en representant av vår art omedelbart hade dött om vi på något obegripligt 
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sätt gjort en tidsresa till detta jordens primärstadium. Icke desto mindre är det Bryson gör ett 

typexempel på hur de olika narrativa och metaforiska greppen fungerar i en naturtext: på 

naturobservation och naturkunnande grundad miljöbeskrivning; ett ordval som åtminstone 

delvis är hämtat från en vetenskaplig vokabulär; ett subjekt som upplever och observerar en 

naturlig yttervärld och som på mer eller mindre genomgripande sätt interagerar med den. I 

följande exempel på en naturtext finns rentav en uppmaning till läsaren att interagera med den 

naturliga omvärlden men också en tydlig anvisning om att sedan ställa den till rätta igen:  

 

För att kunna titta närmare på djur och alger är det en god idé att ta med vita 

plastbrickor. De fylls med havsvatten och djur och alger läggs ned och breds ut så att 

t.ex. djurens antenner och algernas grensystem bättre kan betraktas. Det insamlade 

materialet transporteras i havsvatten i plastpåsar eller i hinkar och förvars kyligt. Djuren 

tas tillbaka till havet igen. (Køle & Svedberg 2004: 27) 

 

Exemplet ovan innehåller korta anvisningar för fältstudier av marina organismer men ger 

också en antydan av en annan viktig aspekt av naturtexter nämligen observerandet och studiet 

av naturliga fenomen och organismer, en faktor som är omistlig och absolut central för alla 

typer av texter som rör vår naturliga omgivning och som mer eller mindre definierar genren. 

På ett generellt plan är naturtextens kärna den faktiskt genomförda observationen, eller, som i 

textexemplet av Bryson ovan, den simulerade observationen, oavsett om vi rör oss i genrer av 

mer konventionell, litterär typ eller i den stora mängd naturtexter som inte har några särskilda 

estetiska strävanden. Bortsett från detta, i mina ögon grundläggande element, är detta slags 

texter säkert lika mångfacetterade och svårdefinierade som någonsin den traditionella 

skönlitteraturen. För att på något sätt skapa ordning i det enorma utbudet naturtexter har 

Thomas J. Lyon i en kort artikel försökt skapa en taxonomi för denna typ av litteratur. Han 

konstaterar först att litteratur om naturen har tre huvudsakliga dimensioner – 

naturvetenskaplig information, personliga reaktioner på naturen samt filosofiska tolkningar av 

densamma (Lyon 1996: 276). Därefter visar han hur information om naturen och skildringar 

av naturupplevelser på olika sätt kan integreras i en litterär framställning vars målsättning inte 

bara är att upplysa och informera utan också att skapa en ökad medvetenhet om ett naturligt 

fenomen eller en miljöfråga. Beroende på graden och omfattningen av dessa subjektsbundna 

reflektioner kommer också texten att alltmer fjärma sig från det rent informativa. När 

författarens medvetande och dennes meditationer allt mer kommer att spela huvudrollen blir 

texterna mer litterära i den meningen att de tolkar och omformar en naturupplevelse så att 

säga genom ett temperament, där temperamentet eller perspektivet blir minst lika viktigt som 

den sakliga information texten försöker förmedla. En av de litterära former Lyon beskriver 

kallar han ”rambles” och författaren till sådana följaktligen för ”a ramble writer”. Verbet ”to 

ramble” betyder ungefär att ströva omkring, att vandra, men det inkluderar också ett inslag av 

tänkande och reflektion. En författare som strövar omkring i naturen redogör inte enbart för 

sina intryck utan grubblar och filosoferar också över det han upplever.  

Lyon skapar också ett ”spektrum” i vilket han placerar in olika typer av 

naturtexter på en skala där de mest informationstäta texterna befinner sig till vänster och de 

mer filosofiskt reflexiva till höger. Därefter ger han konkreta exempel på olika verk som kan 
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placeras in på denna skala. Han skriver: ”[o]n the right hand edge of the spectrum are the 

analytic and comprehensive works on man and nature. In these works, interpretation 

predominates, and the natural history facts or the personal experiences are decidedly 

secondary” (Lyon 1996: 280). Han avslutar sin artikel på följande sätt: “[w]hatever the artistic 

means chosen, and whatever the type of essay we may choose to call a certain piece of nature 

writing, the fundamental goal of the genre is to turn our attention outward to the activity of 

nature” (Lyon 1996: 281). Visserligen finns det definitionsproblem kvar efter en sådan 

kartläggning men påpekandet att syftet med naturtexter är att rikta läsarens uppmärksamhet 

utåt mot naturens aktiviteter är en avgränsande manöver. Inte heller denna innebär en absolut 

slutpunkt. Vi kan till exempel använda ett stycke av Harry Martinson från essän ”På åsens 

trappa” som återfinns ursprungligen i Midsommardalen, som illustration. Här skriver 

författaren följande om en vandring in i en skogssluttning: 

 

Som floväxt källarpotatis ormar sig Betula alba genom snårtaken och genomstinger dem 

på lämpligt ställe som med bennål. Men mellan de ymnigt klädda blocken finns ändå 

plats för solfläckar som irra och leka menuett kring den känsliga tingliga, vackra, 

darrande Oxalis acetosella, surklövern, harsyran. Dess finådrade kronblad, dess 

ljuskänsliga väpplingsblad som darra på blekt halvt genomlysta stjälkar, är alltid samma 

vackra syn. På de större blocken finns stensöta och fryle som liknar någon art av tropiskt 

tuvgräs. Stenbräkenet skrattar till som en grön såg. Nej, liknelserna halta liksom jag där 

jag hoppar från högre till lägre block. Det besvärliga och förtvivlade med skriftspråket 

då man målar därmed är att det ena måste bli det andras pensel, man tar det ena och 

målar fram det andra med, en i längden otillfredsställande omflyttningssyssla, en 

semaforering med A – B, B – A. var finns det språk man söker. Ingenstans kanske. Som 

på block i kärr hoppar man, sjuk av ambitionen att vilja uttrycka, febrig av felaktig vilja. 

(Martinson 2000: 111) 

 

Trots att detta är ett prosastycke märker vi redan inledningsvis att Martinson gör bruk av i det 

närmaste poetiska grepp. Överhuvudtaget är stycket representativt för hans naturessäistiska 

metod vilken domineras av utförligt beskrivna synintryck vars estetiska kraft framför allt 

ligger i Martinsons högt uppdrivna förmåga att generera neologismer och anslående bildspråk 

för att skapa en närhets- och likhetsrelation mellan materien och till läsarens förmåga att 

avkoda skildringarna. Även om det är omöjligt att bedöma hur nära en litterär beskrivning 

som denna ligger den faktiska upplevelsen, eller den simulerade upplevelsen, räcker det 

egentligen med att med egna ögon ha sett harsyra för att konstatera att frasen som beskriver 

dess ”finådrade kronblad, dess ljuskänsliga väpplingsblad som darra på blekt halvt 

genomlysta stjälkar” nog stämmer väl med ett slags objektivt registrerande av växten i fråga. 

Blomman är vit, men tittar man närmare ser man att dess kronblad är just fint ådrade, som 

Martinson skriver, och harsyrans blad liknar klöverns. Att ormbunksväxten stenbräken visst 

kan se ut som en ”grön såg” för en fantasifull betraktare är alls ingen orimlighet; här är 

sakledets närhet till bildledet stor. Författaren markerar vidare en viss grad av botanisk 

kunskap genom att använda sig av termen ”kronblad” och ännu mer så genom att exakt 

artnamnsange de växter han beskriver. Betula alba är Linnés namn på vårtbjörken (numera är 
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artnamnet förkastat och ersatt med pendula) och Oxalis acetosella alltså namnet på harsyra. 

Denna ört ges också ett dialektalt namn, surklöver, och Martinson liknar den spirande björken 

vid ”floväxt källarpotatis” som väl troligen ska beskriva hur potatisens skott kryper uppåt mot 

ljuset om den ligger i en mörk källare. Alla dessa drag är typiska för denna typ av 

observationsrik naturtext men det finns ju dessutom ett inslag av självreflektion här som inte – 

vilket är mer konventionellt grepp i denna typ av texter – knyts till observatörens tankar kring 

naturen han eller hon beskriver utan till beskrivningens hantverk och dess begränsningar. 

Martinson har också i andra sammanhang, främst i den senare essäsamlingen Utsikt från en 

grästuva diskuterat naturessäns möjligheter och svårigheter och i det här aktuella stycket sker 

en direkt metatextuell utredning om metaforikens metod att ersätta det ena med det andra och 

hur detta bruk av bildbeskrivning ständigt fallerar eftersom tinget som ska beskrivas enbart 

kan beskrivas med ord. Det Martinson önskar verkar vara att utan språkligt medium förmedla 

sina rika upplevelser, en önskan och en förtvivlan han i sin tur uttrycker med en naturliknelse. 

Beskrivningar av natur, och underförstått då också beskrivningar av miljöförhållanden och 

ekologiska relationer är mångfacetterade studieobjekt som ställer delvis andra metodologiska 

frågor än mer konventionella, skönlitterära texter. Jag har medvetet valt prosaexempel för 

dessa mer generella resonemang eftersom vi då på ett mer konkret sätt kan studera vilka 

verkningsmedel som är i bruk i naturtexter. Ännu svårare problem uppstår då vi kommer till 

lyriska förmedlingar av naturupplevelser. Lyrik är ju per definition en litteraturform som mer 

än kanske någon annan vilar på icke-referentiella tekniker, och gör bruk av metaforik, 

fonetiska och visuella grepp som inte kan sägas ha något informativt värde alls. Icke desto 

mindre är lyriken – åtminstone i Sverige – rik på naturinslag som inte bara fungerar i överförd 

bemärkelse – som en bild av själstillstånd utan också som skapare av ett medvetandetillstånd 

så som lugn, upprördhet, bävan, harmoni och så vidare eller som ett slags tavla som poeten 

”målar” med hjälp av ord. De lyriska texter jag kommer att diskutera i denna studie är av 

olika slag, men det huvudsakliga tillvägagångssättet är att avläsa dikterna en betydelse som är 

beroende av att jag som läsare intar ett särskilt perspektiv. En inledning till en diktsvit som 

denna kan läsas på olika sätt: 

 

Genom sluttningens täta blommande hasslar 

lyser havet vårligt mörkblått. 

Inne i snärjena 

slår vårdoften mot mig 

fin, svag, 

och de blåsippkantade rännilarne 

blixtra som silverstreck 

utefter sluttningarna. 

(Ekelund 1980: 111) 

 

Inledningens redovisade sinnesintryck slår an en stämning och ger en tids- och platsmarkör 

som sätter dikten i en viss miljö, och de följande två raderna presenterar det upplevande 

subjektet, vars syn- och luktsinne aktiveras av de specifikt vårliga sensationerna. Diktsviten 

heter ”Ensamhet” och Ekelunds motiv är inte i första hand naturskildringen utan diktjagets 
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känsla av positiv ensamhet vid mötet av den vårliga miljön, ett möte som också leder fram till 

en oändlighetskänsla, väl ett slags upplevelse av andlighet jaget kan avnjuta när det befinner 

sig på avlägset håll från den myllrande hopen. Spår av mänskliga aktiviteter, som de små 

fiskelägena (efemära ”Som fläckar av/töande vit snö”) och en ”ångares rök” (Ekelund 1980: 

69) är avlägsna, rentav osynliga och betonar kanske ytterligare jagets självvalda utanförskap. 

Mycket kan också göras av den blakeska avslutningen av dikten där jaget i den tidiga 

morgontimmens daggdroppar kan se speglingar av ”den blåtindrande oändligheten”, ett slags 

förening av mikro- och makrokosmos i ett omsorgsfullt och konstnärligt genomarbetat 

diktavslutning som genom upprepningen av ordet ”oändligheten” ytterligare förstärker jagets 

ensamma upplevelse av något bortomvärldsligt vid betraktandet och beskrivandet av den i 

någon mån vardagliga, odramatiska naturen. Men en ekokritiker skulle välja att analysera hur 

naturskildringen är utförd och vad den eventuellt har att säga om människans relation till sin 

yttervärld och avstå från andra aspekter i sin tolkning. I de just citerade delarna kan vi ganska 

enkelt avläsa den beskrivna vårupplevelsen som ytterligt tidsbunden (diktsamlingen Syner 

utkom 1901) eftersom den till skillnad från till exempel min egen upplevelse vid Kanadas 

västkust, måste förstås i ljuset av ett slags modernitet som påverkar även det förment 

jungfruliga, vilda, i vars hägn jag trodde mig befinna mig men som visade sig vara en 

förvillelse vilken jag smärtsamt vaknade upp ifrån när doften av båtdiesel mötte mig. Den 

enda antydan om modernitet som finns i dikten är den osynliga ångarens rök, som i någon 

mån får ses som ett slags klassisk, pastoral kliché, den långsamt stigande röken från ett 

hemman i fonden till den älskliga platsen, eller de lokomotivavgaser som blivit emblematiska 

i och med Leo Marx analyser av den amerikanska pastoralen (Marx 1964).  

Ekelunds beskrivning av den blommande hasselbusken, dess snärjighet, och av 

de blommande blåsipporna är eleganta sammanfattningar av högst möjliga naturintryck, men 

även om hassel fortfarande kan dominera i vissa partier av sydsvenska landskap är blåsippan 

sedan länge fridlyst i Skåne eftersom den påverkats starkt av ett moderniserat och 

effektiviserat skogsbruk som missgynnar dess vanliga växtplats – näringsrika ädellövskogar – 

sällan kan man idag i Skåne se sådana mängder av örten som den tänkte naturvandraren i 

Ekelunds dikt gör. Dessutom finns det en god möjlighet att kontextualisera även lyriska 

uttryck genom att placera in dem i idéhistoriska och politiska sammanhang. Det är inte bara 

fråga om individuell särart när Ekelund skriver ”de blåsippskantade rännilarne” utan också 

avhängigt de diskussioner och kunskaper som förändrat synen på naturupplevelserna under 

dessa mer än hundra år. En sådan syn är inte vanlig i Skåne idag, och skulle säkert också 

upplevas av läsaren som apart eller oövervägt klichémässigt. Även om miljöaspekten är 

underförstådd och kräver en aktiv läsart av forskaren är diktsviten ”Ensamhet” i mångt och 

mycket en beskrivning av det Cheryll Glotfelty definierar som ekokritikens studieområde, 

nämligen en expansion av det för litteraturvetenskapen mer bekanta studiet av författarens 

sociala kontext till att omfatta ”the entire ecosphere” (Glotfelty 1996: xix), alltså dennes 

förhållande till sin materiella omgivning, och det förhållande som beskrivs i texten mellan jag 

och materia. I den anglosaxiska världen använder man ibland beteckningen ”ecopoetry” eller 

”green poetry” för att beskriva poesi som mer explicit än Ekelunds dikt formuleras kring 

miljöspörsmål. Inte heller dessa begrepp är dock helt enkla att förklara med hänvisning till en 

tydligt framträdande tematik eftersom de inom sig rymmer så många olika typer av dikt – från 
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pamflettliknande stycken till intrikata reflektioner kring människans plats i de naturliga 

sammanhangen.  

Vissa texter, som till exempel Gary Snyders ”Mother Earth: Her Whales”, är 

utan tvekan ekopoesi eftersom diktens innehåll så tydligt pekar på specifika ekologiska 

konsekvenser av människans handlande. Beskrivningen av olika nationers representanter vid 

det första miljömötet, vilket hölls i Stockholm 1972, följer ett slags välbekant, politiskt färgad 

retoriskt spår vi kan känna igen från den radikala vänsterns kritik av det kapitalistiska 

systemet och den borgerliga demokratin, och andra alternativa rörelsers samtida angrepp på 

de kommunistiska systemen, men här är den tydligt riktad framför allt mot denna 

världsordnings oförmåga att ta hänsyn till ekologiska problem: 

 

How can the head-heavy power-hungry politic scientist 

Government two-world  Capitalist-Imperialist 

Third-world  Communist paper-shuffling male 

 non-farmer  jet-set bureaucrats 

Speak for the green of the leaf? Speak for the soil? 

(Snyder 1974: 48) 

 

En av förutsättningarna för det jag kallar ekologisk medvetenhet är dock och har alltid varit 

insikten i att människan idag är den främsta orsaken till miljöförändringar. Studerar vi konst, 

litteratur och andra kulturella artefakter är också människan ständigt en närvarande faktor i de 

naturliga processer eller tillstånd som beskrivs. Eller åtminstone den Gud hon en gång skapat. 

Den teoretiska utgångspunkten är ekokritiken, en humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskningsgren som studerar förhållandet mellan människa och natur i olika typer av medier. 

Utgångspunkten för ekokritiken är litteraturstudier, framför allt av pastoralen och naturtexter, 

men fältet har under de senaste tio åren vidgats till att innefatta så skilda genrer och texttyper 

som databaser över rödlistade arter eller satellitbilder över jordklotet och deras olika 

kontextuella betydelser. Ska man försöka sig på en grund till detta forskningsfält är det, skulle 

jag föreslå, ett intresse för hur miljöfrågor, eller ekologiska frågor och problem ger avtryck i 

olika typer av kulturella artefakter. Vissa artefakter kan vi kalla för konst, andra inte, men 

analys- och tolkningsverktygen som vi använder oss av är desamma. Jag skulle också vilja 

föreslå att för att framgångsrikt kunna bedriva ekokritiska studier måste forskaren ha ett 

intresse för och en kunskap om ekologi, om botanik, zoologi och kanske också de veta något 

om de fysiska och kemiska processer som pågår i naturen. Det är inte alltid så, och det kan 

ibland förvåna mig att företrädare för ekokritiken inte har särskilt goda artkunskaper eller ens 

grundläggande insikter i ekologi som naturvetenskap, men ur mitt perspektiv är detta 

nödvändigt för att vi ska kunna bedriva denna sorts studier med något slags trovärdighet.  

För forskningsområdet i stort var det av största betydelse då Greg Garrards 

översiktliga presentation Ecocriticism gavs ut på Routledges New Critical Idiom-serie 2004, 

eftersom denna kompakta bok dels samlade upp många av de trender och tidigare studier som 

kunde benämnas som ekokritiska, dels formulerade ett slags kategorier för vad som skulle 

kunna gå för ekokritik. Han samlar ekokritisk (till namnet eller åtminstone anknuten till) 

forskning i nio olika fält, eller ”large-scale metaphors” (Garrard 2004: 7) som han kallar dem, 



 15 

och ger därefter exempel på forskningsansatser och diskuterar de särskilda frågor och problem 

som är förknippade med respektive fält. De fält han identifierar är förgiftning, pastoral, 

vildmark, apokalyps, bofasthet (dwelling), djur och jorden. Ett nionde avsnitt behandlar de 

olika forskningspositioner en ekokritiker kan inta, men de ovan nämnda är som vi kan avläsa 

redan av rubrikerna tematiska i så motto att de inom sig samlar en viss typ av narrativ, 

klichéer, ideologiska hållningar och så vidare, förknippade med hur människan förhåller sig 

till naturen och hur hennes bruk och missbruk av naturresurserna kommer att påverka både 

hennes egen livsvärld och levande och icke-levande natur. en kort digression – i ekokritiska 

sammanhang talar man ofta om animate och inanimate nature, och begreppen kan enklast 

förklaras så att levande natur är de olika fenomen i naturen som i någon mening av ordet 

”lever”. Med viss risk för överförenkling kan man hävda att levande natur förutsätter 

arvsmassa i form av DNA. Det skulle alltså betyda att levande natur definitivt är djur av olika 

slag, men också växter, mossor, lavar, svampar, bakterier och virus som på något sätt för 

arvsmassa vidare från en generation till en annan. Icke-levande natur är till exempel 

jordmåner, bergsmassiv, vatten i dess olika former, luft och naturligtvis också ozonskiktet och 

koldioxid i atmosfären. Människan är i denna mening levande natur, men hennes olika 

miljöpåverkande beteenden har effekter inte bara på annat levande utan också på den icke-

levande naturen (gruvdrift, giftutsläpp, trakthyggen, urbanisering). Just dessa icke-levande 

objekt påverkas direkt av det som Garrard gör till sitt första tema – förgiftning. 

Utgångspunkten är Tyst vår, som mer eller mindre startade den moderna miljörörelsen. Som 

Garrard påpekar är Tyst vår fylld av skildringar av ett pastoralt landskap, eller närmast en 

idyll, som på grund av modernisering och människans utsläpp av toxiner tystar fåglarnas sång 

på våren. Grundförutsättningen för denna ”stora metafor” är att människans omgivning har 

förvandlats från att ha varit oförstörda miljöer kommit att skildras, med Laurence Buells 

beteckning som ”betrayed Edens”. Buell benämner dessa skildringar som ”mythograhps”, 

alltså ett slags stående symboler eller metaforer som i och för sig bygger på faktiska 

förändringar i den yttre miljön men som efterhand ter sig som klichéer eller konventioner i 

den form de sedan tar sig i olika sorters kulturella artefakter. Enligt Garrard är det just detta 

sätt att skildra människans påverkan på naturen och hur denna natur påverkar människans 

som är utgångspunkten både för vårt sätt att förhålla oss till en förändrad miljö och till det sätt 

på vilket naturen kommit att beskrivas under de senaste decennierna.  

Garrards andra avsnitt har rubriken ”Positions” och går igenom begrepp och just 

teoretiska eller snarare ideologiska positioner som djupekologi, marxistisk ekologi och 

heideggeriansk ekologi. Det efterföljande avsnittet berör pastoralen den genre som åtminstone 

i Storbritannien ledde fram till de första ansatserna på ekokritikens område. Pastoralen är en 

antik genre, härrörande från Theokritos idyller och Vergilius Bucolica, verk som utspelar sig i 

ett locus amoenus och vars syfte tycks vara att beskriva en tillvaro bortom den urbana hetsen 

och i frånvaro av konflikter och motsättningar. Pastoralen som genre återfinns genom 

litteraturens hela historia med höjdpunkter under renässansen och tranformerade till att skilda 

en mer andlig form av naturnärhet hos framför allt de brittiska romantikerna. Garrard urskiljer 

också en särskild form av amerikansk pastoral, vars mest betydande representant är Thoreau 

som i Walden beskriver ett liv i medveten och ideologisk betingad avskildhet från det alltmer 

moderniserade USA. Det bör i sammanhanget inskärpas att pastoralbegreppet bär med sig en 
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inneboende problematik för ekokritikern eftersom det lätt förknippas med en konservativ 

politisk ideologi i det att den beskriver ett landskap som dels medvetet fungerar som ett 

överslätande korrektiv till de besuttna klassernas exploatering av natur och politiskt och 

klassmässigt underordnade (till exempel subalterner). Dels är pastoralens skildringar av den 

älskliga platsen djupt nedsänkta i särskild den västerländska människans medvetande som ett 

slags urbilder för vad vacker och god natur är. Som en preliminär utgångspunkt menar jag att 

denna sorts favorisering av vissa naturtyper framför andra är kulturellt betingad, även om den 

också kan ha evolutionärt ursprung, och denna kulturella betingning styr också vår 

uppfattning om vad som är skyddsvärt eller på annat sätt tilldragande. Och det pastorala 

haglandskap som framträder i text och bild är visserligen vackert och behagligt, men dess 

betydelsefullhet i ekologiskt hänseende är inte särskilt stort. Snarare, och detta menar också 

Garrard och andra som studerat genren, leder dess kulturella dominans till att andra naturtyper 

som är konventionellt sett mindre tilldragande – våtmarker, alvar, vassbälten, sandskogar – 

men ytterst skyddsvärda, har svårare att få acceptans i miljövårdssammanhang och de är 

naturligtvis inte heller särskilt väl representerade i litterära skildringar. Den harmoni som 

tycks råda i den pastorala miljön är också den illusorisk eftersom ingen naturtyp i någon 

mening av ordet befinner sig i konstant balans – det sker en ständig interferens som förändrar 

och förskjuter de ekologiska processerna i miljön och som lyckligt förbigås i de artefakter 

som skildrar pastoraler. Detta hänger också ihop med särskilda idéer om ekologi som en 

process med en strävan mot jämviktslägen. Även om pastoralen är en genre full av 

konventioner, välanvända metaforer och klichéer är dess beroende av en särskild naturbild 

som också existerar i sinnevärlden viktig att framhålla. Eftersom pastoralen, och systergenren 

georgikan (jordbrukskildringen) bygger på faktiska upplevelser av vissa specifika naturtyper 

som existerar i sinnevärlden kommer den också att påverka den generella uppfattningen om 

vad god natur är och leda till värderingar som också påverkar människors faktiska handlingar.  

Garrards fjärde kapitel behandlar vildmarken, ett område som har lite olika 

konnotationer beroende på varifrån texterna härstammar. Den gamla världens uppfattning om 

vildmark härrör i första hand till skildringar av koloniserade landområden eftersom Europas 

natur sedan lång tid är påverkad av människan. I Sverige finns relativt små områden kvar som 

vi kan kalla vilda, främst i fjällområdet, men också dessa områden är numera genomkorsade 

av vandringsleder, ordentligt kartlagda och möjliga att med viss bekvämlighet vandra i. I 

USA och Kanada finns dock ännu idag stora områden som i någon mening av ordet kan 

betraktas som sann vildmark (öknar, bergskedjor, arktisk tundra) och den successiva 

koloniseringen av den amerikanska kontinenten ledde till ett kontinuerligt intrång i det vilda, 

något som också skildras i samtida reseskildringar men som också efterhand blivit en central 

aspekt av den amerikanska kulturella konventionen. De aspekter av det vilda som skildrar det 

sublima och storslagna är litteraturhistoriskt sett ytterst betydelsefulla men kommer inte att tas 

upp i detta sammanhang eftersom de i stort sett saknas i de litterära artefakter jag studerar. 

Det samma gäller i viss mån den stora proleptiska metaforen apokalypsen, som enligt Garrard 

och Buell är ”the single most powerful master metaphor that the contemporary environmental 

imagination has at its disposal” (Garrard 2004: 93). När vi ser hur miljöpåverkan framställs i 

olika typer av kulturella artefakter kan vi snart konstatera att både visuellt och verbalt finns 

det en konvention som medger ordval av typen ”katastrof”, ”mardröm”, ”slutet är nära” och 
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så vidare, och som utgår från en uppfattning om att en tidigare oförstörd, kanske rentav 

pastoral värld övergår i ett postapokalyptiskt tillstånd där den harmoni som en gång rådde 

mellan människa och omgivning kastats över ända genom människans försorg. I vissa fall 

leder uppfattningen att människan är roten till alla dessa negativa förändringar till 

uppkomsten av tankeriktningar som inte bara önskar ett mer måttligt och kontrollerat bruk av 

jordens resurser utan rent av en radikal minskning av den mänskliga populationen, vilket ger 

märkliga politiska konsekvenser skulle dessa sättas i verket. Hos till exempel Göran Palm, 

och hos många andra miljömedvetna författare från 70- och 80-talet, finns visserligen en 

implicit tanke om att de miljöförändringar han skildrar skulle ha förhindrats om människan 

inte urbaniserats eller om den industriella utvecklingen inte ägt rum, men denna tanke 

preciseras inte. Som en utgångspunkt kan man dock hävda att all meningsfull miljöaktivism 

måste ta hänsyn till människans möjlighet att på ett omsorgsfullt och inte nödvändigtvis 

drastiskt sätt påverka sin nuvarande situation, både vad gäller befolkningsmängd och teknisk 

utveckling, för att på något sätt vara trovärdig. Och, som Garrard avslutar sitt kapitel om 

apokalypsen: ”it could be argued that the real moral and political challenge of ecology may lie 

in accepting that the world is not about to end, that human beings are likely to survive even if 

Western-style civilisation does not. Only if we imagine that the planet has a future, after all, 

are we likely to take responsibility for it” (Garrard 2004: 107).  

“Dwelling”, som är Garrards sjätte “master metaphor” är som tidigare nämnts 

svårt att översätt till svenska; verbet bebo eller substantivet hemvist kan vara lämpliga 

översättningar. Vad som gör denna typ av litteratur intressant för ekokritikern är det sätt på 

vilket författarna här undersöker ”the possibility of coming to dwell on the earth in a relation 

of duty and responsibility” (Garrard 2004: 108) något som alltså gör att texterna till exempel 

kan skildra ett slags harmonisk relation mellan den brukande bonden och hans jord. Garrard 

påpekar förbindelsen med den traditionella, didaktiska, georgiska dikten och det finns tydliga 

kopplingar mellan denna genre och den skånska regionala poesin, men det finns också en 

tydlig vacklan mellan mer konventionell jordbrukspoesi och pastoralen. I vilket fall som helst 

är det här en fråga om vad Garrard med hänvisning till Joni Adamson benämner ”a poetic of 

responsibility” (Garrard 2004: 129), alltså en poetisk hållning där skribenten aktivt tar ansvar 

för sin relation till jorden, vare sig det är den begränsade del av marken han eller hon bebor, 

eller planetens ekologiska status som helhet. I Garrards kontext är denna typ av ansvar 

kopplad till Native Americans, men jag väljer att bortse från denna koppling till ”infödda” 

befolkningar med en förment annorlunda relation till naturen och miljön än vi 

”västerlänningar” till förmån för en mer europeisk relation, där bonden och hans (för 

relationen är strikt könsbestämd) teg. Garrards avslutande två kapitel behandlar djur och 

planetens framtid, två viktiga aspekter för ekokritiska studier, men eftersom jag inte kommer 

att behandla dem här låter jag dem för närvarande stå opresenterade.  

Ett par andra definierande verk är mer inriktade på det som på engelska 

betecknas som ecopoetry, kanske inte en regelrätt genre, men dikter som mer eller mindre 

explicit tematiserar och även genom sin verbala struktur signalerar ett särskilt förhållande till 

orden och deras implicita koppling till det jordliga och till människans kroppsliga relation till 

sin miljö. Det är inte helt enkelt att se ekopoesi, eller ekologiskt inspirerad litteratur 

överhuvudtaget som behandlande samma sorts tematik, vilket gör att tematiska ekokritiska 
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studier visserligen är möjliga men i så fall kan vara begränsade till någon specifik master 

metaphor som till exempel Garrard definierar. Poesin som genre i vilken ekologiska spörsmål 

diskuteras framställs på ett sätt som något mer känsligt, svårbemästrat som kräver en viss 

sensibilitet av både kreatören och den person som studerar den. John Elder ser i sitt förord till 

antologin Ecopoetry förhållandet mellan poesin och ekologin som ett slags dialog, ett äventyr 

snarare än en klar förbindelse. Han menar att förbindelsen utgår från ett utforskande baserat 

på två särskilda påståenden, dels att ”poetry derives from the living earth as surely as our 

human bodies and minds do”, dels att poesi i sig själv kan ”manifest the intricate, adaptive, 

and evolving balance of an ecosystem” (Elder 2002: ix). Den första föreställningen baserar sig 

på en uppfattning om att poesi som språkligt uttryck har ett slags förbindelse med kroppen 

och denna kropp är i sin tur naturligt bunden till en plats eller ort, eller som Eden lite 

pretentiöst uttrycker det här: den levande jorden. Särskilt vad gäller platsbunden poesi eller 

poesi som på ett eller annat sätt använder boendet, odlandet och omhändertagandet som 

utgångspunkter är denna koppling till det jordiska manifest. I postmodern poesiteori finns 

också tydliga tankar på att det lyriska uttrycket på olika sätt är kopplade till kroppen, och det 

finns dessutom som vi vet en diskussion som rör de poetiska ordens ”kroppslighet”. Den 

andra aspekten av påståendet är, även om det inte utvecklas av Elder, det faktum att poesi 

liksom andra konstnärliga uttrycksformer ytterst är ett resultat av evolutionen. Oklart varför 

har människan inte bara utvecklat ett högst intrikat språk, unikt bland jordens arter, utan 

dessutom kommit att använda det som en konstform, där just poesi sticker ut som den mest 

outrerade formen av språkkonst, på så sätt att formen i regel avviker mycket kraftigt från 

generella språkliga normer. Elder menar troligen också att författaren, genom det särskilda 

poetiska uttrycket, med hjälp av den lyriska friheten kan formulera och frambesvärja de 

samband och sammanhang som präglar de ekologiska systemen, samband vilka kan ses som 

lika intrikata som det poetiska språket med sina sammanvävda förbindelser och medberoende 

samexistenser. Redaktören Bryson pekar i sin inledning till antologin att den dedicerat 

ekologiska poesin sammanfaller med ”a growing spirit of protest that appeared in the mid-

twentieth century” och gör också en koppling till den ökade poetiska frihet som I USA är 

förknippad med beat-poeterna och deras fria associativa poesi och ofta politiskt radikala 

agenda (Bryson 2002: 3). Dock menar han att någon enkel definition av ekopoesi inte kan ges 

men att de författare som skriver lyrik med blicken riktad mot ekologiska processer och 

miljöförhållanden och miljöpåverkan ”must necessarily alter his or her poetics” (Bryson 

2002: 5) eftersom det innebär ett slags etiskt-politiskt ställningstagande från hans eller hennes 

sida när ämnet och formen för det lyriska uttrycket tar fasta på detta specifika ämnesområde. 

Andra skribenter är mer tydliga i sina definitioner, så menar till exempel Terry Gifford att 

författare som skriver ”green poetry” (den term han använder i stället för ekopoesi) på ett 

tydligt och explicit sätt måste sysselsätta sig med ekologiska frågeställningar för att kunna 

ingå i hans banbrytande studie Green Voices. Vid en läsning av denna studie framkommer det 

en syn på grön poesi som i första hand kommer sig av det i allmänhet nedvärderande bruket 

av beteckningen ”nature poetry” i framför allt den anglosaxiska världen, där den ibland som 

en pejorativ term som beskriver en typ av dikt som på ett ganska banalt och lättvindigt sätt 

beskriver naturen utan att ge sig i kast med i den poetiska kontexten mer diskutabla 

frågeställningar som subjektsposition eller metapoesi. Den gröna poesin, menar Gifford, har 
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sin grund i naturlyriken men får alltså ses som en politiskt och etiskt grundad specificering av 

den. 

Bryson definierar ekopoesi som en undergrupp av naturpoesi vilken överskrider 

den romantiska traditionen och refererar till och behandlar samtida problem och frågor. Den 

är trots detta fortfarande, enligt Brysons sätt att se det, ett slags naturpoesi som utmärker sig 

genom att utgå från ett ekocentriskt perspektiv. Ekocentriskt betyder i detta sammanhang att 

poesin skildrar naturen som ett sammanhållet helt, vilket leder till ”a devotion to specific 

places and to the land itself, along with those creatures that share it with humankind” (Bryson 

2002: 6). För Bryson blir denna holistiska syn nästan magisk och talar, med hänvisning till 

andra författare, till ”the great web” eller ”the allness of the creation”. För egen del måste jag i 

första hand luta mig mot Brysons definitionsförsök även om dessa aspekter på ekopoesi 

knappast appellerar till mig. Det finns underförstått ett slags vag, och till intet förpliktigande 

andlighet förknippad med många av de ekopoetiska studier jag kommit i kontakt med, som 

skiljer sig från min mer rationella hållning till poetiska artefakter som ett utslag av 

människans medvetenhet om sin roll i de naturliga processerna. Denna medvetenhet om 

världen som en helhet, eller ”community”, som Bryson kallar den är bakgrunden till 

ekopoesins andra aspekt: ”an imperative toward humility in relationships with both human 

and nonhuman nature” (Bryson 2002: 6), också denna ödmjukhet kan den poesi jag studerar 

visa prov på, även om jag också här i någon mån måste medge att Brysons karakteristik är 

nog så vag. Brysons tredje aspekt är ”an intense scepticism concerning hyperrationality”, 

vilket torde leda till en tveksamhet inför teknologiska landvinningar och i pastorala och 

georgiska dikter manifesteras som en generell misstro mot det moderna. Här tycks finns en 

konstant misstro mot samtiden och framföra allt de delar av samtidens politiserade samhälle 

som leder till en exploatering av naturresurserna. Så långt är allt gott och väl, men det finns i 

detta sammanhang också en grund för reaktionär skepticism och rentav ett tvivel på 

människans förmåga att reda i de problem hon som del av naturen måste förmå hantera, något 

som kommer till synes i mycket av den regionalt förankrade poesi som Anders Österling och 

Gabriel Jönsson är en del av. 

 

3. Lantlig regionalism och ekopoetisk pastoral – exemplen Anders Österling och Gabriel 

Jönsson 

 

Jag bodde en gång vid vad som fordom var en sydskånsk åker. När skördetröskorna drog fram 

mot slutet av sommaren, dammade det in genom balkongdörren och mina tavlor har 

fortfarande döda trips, ytterst små, svarta skinnbaggar, innanför skyddsglasen, likt minnen 

från en annan tid. Nu har också denna en gång yttersta lundensiska utpost mot det skånska 

jordbrukssamhället stängts in av ett nytt bostadsområde i den ständigt expanderande staden, 

och nya matarvägar kommer att sträcka sig över ytterligare ett fält som förr bar betor. 

Utvecklingen är oundviklig eftersom det skånska lantbruket numera är så effektivt att det 

förutsätter odling på stora, oavbrutna fält, inte små åkerplättar. Slutet på en hundrafemtioårig 

industriell och agrar revolution närmar sig men minnet av det som nog alltid varit en rural myt 

vårdades länge av pastoralt och ekologiskt medvetna lyriker. 



 20 

Kring den skånska regionen har det kommit att växa upp en litteratur som 

framhåller den jordbrukande människans släktskap med den bördiga jorden. Jordbruk är 

kultur och den poesi som besjunger bondens sysslor är en variant av den klassiska 

”georgiska” (efter Vergilius Georgica), en didaktisk diktform som har till ämne människans 

idoga arbete med markerna, grödorna och djuren. Jag kommer dock fortsättningsvis att 

använda mig av den vidare beteckningen pastoral lyrik, även om det görs en boskillnad 

mellan den mer didaktiska georgiska poesin om arbetet med jordbruk, och pastoralen, vars 

syn på jorden främst präglas av skildringar av en arkadisk trakt att betrakta och vila i. Low 

definierar den georgiska poesin som ”a mode that stresses the value of intensive and persistent 

labor against hardships and difficulties: that it differs from pastoral because it emphasizes 

work instead of ease” (Low 1985: 12). Men redan hos Vergilius själv verkar 

genredefinitionen vackla. Nancy Lindheim påpekar att redan så tidiga pastorala verk som de 

berömda första och tionde eklogerna ”offer a bridge to the georgic”, eftersom det i den rena 

idyllen förekommer antydningar om hårt arbete, politisk och världsomspännande orättvisa 

och andra fenomen som står i strid med den harmoni som pastoralgenren i första hand skildrar 

(Lindheim 2005: 11). I ett ekokritiskt inspirerat översiktsverk som Terry Giffords Pastoral, 

som främst studerar sentida pastorala diktare, används begreppet pastoral som en generell 

beteckning för all lantlig poesi, oavsett om dess innehåll skildrar det agrara livet och dess 

odlade natur – och alltså borde kallas georgisk – eller om den låter läsaren ta del av 

beskrivningar av ett harmoniskt herdeliv i grönskande lundar. 

Det kan vara förvånande att jag här argumenterar för att georgisk eller pastoral 

poesi har haft med ekologisk medvetenhet att göra, men det finns i den lyrik som är tydligt 

förankrad i det skånska landskapet en strävan efter att visa hur nära jorden och bonden var 

förbundna med varandra. Människan som styrde plogen bakom dragaren och senare traktorn 

framstår som elementärt knuten till de processer hon på så sätt kunde behärska och leda, men 

också styras av. Omsorgen om det levande – synekdokiskt förbundet med just den fruktbara 

jorden – gör att vi kan tala om en ekologisk insikt i dessa dikter, som inte bara förmedlar en 

harmlös beskrivning av ihärdigt jordbruksarbete utan också en insikt om hur beroende 

brukaren är av att på ett harmoniskt sätt kunna nyttja resurserna omkring sig. Med John Elders 

terminologi är denna poesi en ekopoesi, en poesi som ”derives from the living earth as surely 

as our human bodies and minds do” och som beskriver ”the intricate, adaptive, and evolving 

balance of an ecosystem” (Elder 2002: ix). I 1900-tales början är denna underförstådda 

ekologiska medvetenhet i svensk poesi tydligt anknuten till det regionala. Jag låter därför 

Anders Österlings och Gabriel Jönssons skånska poesi stå som ett svenskt, litteraturhistoriskt 

exempel på hur alleuropeiska stämningar och idéer om människans förankring vid en plats 

utvecklade sig under denna tid. I bakgrunden till denna platsförankrade, ekologiska poesi, 

ruvar andra svårhanterliga tankekomplex jag här bara ska antyda.  

Den regionala poesin har väckt visst intresse de senaste decennierna (Vinge 

1997). Inte enbart för att den har särskilda litterära kvaliteter utan kanske mest för att den på 

ett intressant vis illustrerar ett förhållningssätt till samhällets moderniseringsprocess och kan 

ses som en del av ett återuppväckt regionalt intresse i ljuset av den Europeiska unionens 

utvidgning (Syssner 2006, Persson 2008). Den regionala poesin är – åtminstone tycks 

företrädarna hävda det – unik för identitetsskapandet i respektive region; den kan ses som 
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geografiskt bestämda ”litterära beskrivningar av kulturella uttryck för mentalitet” (Vinge 

1996: 92). Ändå verkar ett gemensamt och sammanhållande drag hos den vara att den 

uttrycker ett motstånd mot de samhällskrafter som hotar det regionala, det vill säga 

utflyttningen från landsbygden, automatiseringen av lantbruket, och den kollektiva glömska 

som successivt raderar ut det lokalt bekanta. Den kan också, liksom framväxten av ett 

regionalt medvetande i allmänhet, uppfattas som mer genuin än den nationella och kanske 

också rentav synas vara ”oberoende av samtidens mänskliga praktik”, som historikern Fredrik 

Persson menar präglar den allmänna uppfattningen om regional mentalitet överhuvudtaget 

(Persson 2008: 12). 

Jag vill hävda att moderniseringsprocessen på ett paradoxalt sätt är en 

nödvändig förutsättning för uppkomsten av en regional poesi. För att en författare ska 

vidmakthålla till exempel det skånska, måste det föreligga ett hot mot den lokala identiteten 

eller åtminstone en oro för att den ska försvinna. Ändå är det svårt att se överhängande faror 

uttryckta i de texter som producerats av Österling och Jönsson, annat än det avlägsna buller 

som uppstår på den fjärran kontinenten i samband med världskrigen. Snarare är miljön som 

skildras i första hand pastoral och mild. Den blir alltså ett korrektiv till det urbana och 

frammanar en lockande bild av en harmonisk samhörighet mellan människa och natur. 

 En förutsättning för regional poesi är att den ska ge läsarkollektivet en 

medvetenhet om gemensamma rötter, samfälld identitet, mentalitet och självförståelse (Vinge 

1996). På så sätt fungerar den regionale poeten inte annorlunda än andra språkrör för en 

gemenskap, och i de fall den regionala poesin samlas i till exempel en antologi försöker man 

finna ”bestimmte Verhaltensmunster als regional typisch, als sozial erwünscht und als 

Kennzeichen von ,Heimat’ zu vermitteln” (Schumann 2002: 219). Det skånska förknippas 

med föremål, attityder och historier som skapar ett gemensamt förråd av typiska miljöer, 

vanor och seder vilka möjliggör igenkänning (Vinge 1996: 94). I Skånes litteraturhistoria I 

görs följande deklarationer kring projektets strävan efter att beskriva den regionala poetens 

fenotypi:  

 

Vi har strävat efter att visa hur författarna har förhållit sig till det skånska och hur 

förankringen i landskapet har format deras författarprofiler. Därför har vi frilagt de 

sidorna hos dem och på så sätt kunnat iaktta individuella sympatier och antipatier som 

gällt den skånska identiteten [---]. Näten av relationer kan lättare ses och förstås på det 

regionala eller lokala planet än på det nationella, där kravet på översiktlighet hindrar den 

som skriver från att göra sådana sammanhang åskådliga – de kräver närbild för att bli 

synliga. (Skånes litteraturhistoria I 1996: 8) 

 

Här erbjuds en väl förankrad regional bild, där avståndet från nationella centra ger ett annat 

slags skärpa än i en traditionell litteraturhistoria; för den regionala poesin är dessutom idogt 

upptagen med att inplacera sig i relation till sina lokala föregångare. En regional poet är i de 

många fall en klassicist som vördnadsfullt erkänner inflytandet av och kanske också 

överlägsenheten hos en äldre, lokal mästare. Nymodigheter avvisas och närheten till det 

förflutna betonas. Relationen mellan Anders Österlings och Gabriel Jönssons dikter kan tjäna 

som ett belysande exempel på detta intertextuella och genealogiska förhållande. Den förre är 
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en inspiratör till den senare, och Österling är i sin tur en mycket medveten efterföljare till 

skånska författare som Ola Hansson, A. U. Bååth och Wilhelm Ekelund, något som också 

betonas i de litteraturhistoriska genomgångarna av deras respektive författarskap (Skånes 

litteraturhistoria I 1996). 

En annan egenhet hos denna poesi är hur regionala idoler och original figurerar i 

detta slags texter. Det kan vara fiskarens si eller bonden så som vid en viss tid inkorporerats i 

författarnas gemensamma fatabur. Både Österling och Jönsson uppehåller sig dessutom vid de 

myter och symboler som är förknippade med det skånska. Lokala minnen och anekdoter 

liksom det fenomen som antropologen Clifford Geertz kallar för lokal kunskap återkommer 

(Geertz 1993). Inte minst förvaltar den regionala poesin de regionala traditionerna, som 

firandet av Mårten, majningen och gillet. Dessa traditioner, som säkert en gång spelat en stor 

roll för allmogebefolkningen i regionen, omformas efterhand till litterära klichéer och 

stereotyper, och blir delar av ett minne som genom medialiseringen blir kollektivt. Därför är 

det också ibland mödosamt för en modern läsare att närma sig det regionala. Oändliga 

repetitioner av samma motiv och rentav samma rimord gör läsandet idag mer till en pliktfylld 

kulturgärning än till en estetisk läsupplevelse. I Jönssons fall är dessutom 

tillfällighetskaraktären hos många dikter märkbar. Detta är bruksdikter, sådana som idag 

kanske skulle fotokopieras och sättas upp på kylskåpet med en liten färgglad magnet.  

 Den regionala, lyriska traditionen använder sig av en realistisk, rentav 

naturalistisk stil, som innehåller ett överflöd av byaskildringar, landskap och topografiska 

särdrag, så typiska för regionen att de snart blir identiska med regionen själv, samt metaforer 

som hämtar sina bildelement från lokala resurser. I den skånska poesin hittar vi rurala 

landskap bestående av vidsträckta och fruktbara åkrar, små byar spridda över landskapet och 

framgångsrika bönder som uppskattar mat och dryck i goda vänners lag. Språket är ibland 

dialektalt och kryddat med regionala, idiomatiska fraser. Det som dock slår läsaren är den 

rikedom på grafiskt beskrivande adjektiv och miljöförmedlande substantiv. Egennamn på 

fåglar, växter och platser är också vanliga. Österling, och särskilt Jönsson, är ypperliga 

betraktare av naturen, framför allt den brukade naturen med sina typiska arter, och det är 

också i detta avseende deras lyrik framstår som ekologiskt medveten.  

En adekvat teoretisk koppling till de ekologiska inslagen i den regionala poesin 

kan göras med hjälp av Lawrence Buells resonemang om plats och skapande i The Future of 

Environmental Criticism. Buell menar att begreppet plats pekar ut olika färdvägar mot det han 

benämner ”environmental materiality”, alltså det som skulle kunna kallas för den fysiska 

miljön, mot den sociala förståelsen och konstruktionen av en plats samt mot en individuell 

känsla för eller anknytning till denna plats. Denna mångdimensionalitet, menar Buell, gör 

platsstudierna till ”an additionally rich and tangled area for environmental criticism” (Buell 

1996: 63). Buell tar i sin genomgång också upp andra aspekter av platsbegreppet, som till 

exempel den konnotativa och sociala skillnad som finns mellan begreppen ”place” och 

”space”, men dessa aspekter är bara marginellt intressanta för studier av pastoral regionalism. 

Det som bör lyftas fram när det gäller platsbegreppet är i stället att vi genom det både kan få 

en insikt om en specifik fysisk, geografisk och topografisk miljö, ett socialt sammanhang med 

historisk bäring och en individuell hållning gentemot en lokal. För en poets del är den sista 

aspekten naturligtvis den mest betydelsefulla. Att direkt ha upplevt en plats som ger intryck i 
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ens texter är grundbulten för all platsberoende lyrik; då kan man också med viss trovärdighet i 

sina texter skildra strängt platsbundna existenser ”vars värld begränsades av hembyns almar” 

(Österling 1920: 12). Denna upplevelse, och den medvetenhet som den är knuten till, är inte 

frikopplad från ett socialt, historiskt eller miljömässig insikt i de olika kulturella och naturliga 

skeenden som har format och formar platsen. 

För de regionala lyrikernas del är det också viktigt att betona att plats är ett 

område till vilken mening har tillskrivits, de är faktiska centra för känslovärden. De är också 

lokaler där sociala relationer skapas och med vilka människor kan känna sig förknippade. En 

sådan plats är också intimt förknippad med den region den tillhör (Buell 2005: 63ff). När 

Österling och Jönsson skriver om Skåne gör de det i och för sig ofta med utgångspunkt från 

en tydligt identifierbar plats, men lika ofta är deras dikter diffust ”skånska” på ett sätt som gör 

dem mer medialt regionala än lokalt rotade. De är också i sin diktning och i sin essäkonst med 

om att generera den historiska och sociala mytologi eller symbolik som varit med om att 

skapa det som idag uppfattas vara genuint skånskt. Både Österling och Jönsson publicerade 

populära, essäistiska texter som behandlade skånsk historia, Österling till exempel Människor 

i landskap och Skånska utflykter. Jönssons Skånska somrar och Minnen från kustland och 

betland är också intressanta alster i genren, och tydligt influerade av Österling. 

Det som främst intresserar mig i deras texter är alltså det sätt på vilket de 

frambringar en känsla för och en insikt om den fysiska miljöns och ekologins betydelse för de 

händelser och de individer som bebor slätten, kustlandet eller de små samhällena utströdda i 

landskapet. Det är fråga om en lyrisk miljömedvetenhet som talar om något faktiskt 

existerande, en miljö som befinner sig i förändring och i händerna på människans omsorg 

eller missbruk, och bofasta som helst ser ”en säd,/som gulnar tungt, sen den har fått/av sol och 

regn sitt jämna mått” (Jönsson 1927: 15). Platsen de beskriver är visserligen ofta en minnenas 

plats, och den miljö som framträder i dikterna kan ibland verka arkaisk, men det är i högsta 

grad en plats som är ”seen, heard, smelled, imagined, loved, hated, feared, revered” (Walter 

1988: 142). Anders Palm betonar dessutom minnets betydelse för Österlings del i Skånes 

litteraturhistoria I, där han också väljer att citera författaren:  

 

Det mesta Österling skrivit om Skåne öppnar på ett eller annat sätt tillbakablickens 

perspektiv, både mot självbiografin och mot en geografi med historia. Hans deklaration i 

memoarboken Minnets vägar (1967) gäller kanske mer än något annat just dikterna om 

hembygdens landskap och traditioner: ”Jag har alltid varit en trogen dyrkare av 

Mnemosyne. Minnet är för mig verklighetens fjärde dimension, den som till slut 

bestämmer tingens värde och graden av en inre logik i det upplevda.” (Skånsk 

litteraturhistoria I 1996: 138)  

 

Upplevelsen är nedsänkt i minnet, i den fysiska lokalen, och som Buell påpekar kan platsen 

för ekokritikern föra med sig ett löfte om en motståndets politik gentemot moderniseringens 

”spatial colonizations”, bland annat därför att platsen är intimt förknippad med en fysiologisk 

kroppslighet och en särskild omsorg om den fysiska miljön som förbinds med en önskan om 

att bo och bebygga den, och en känsla för dess värden – om de så är estetiska, kulturella eller 

historiska (Buell 2005: 65). Till sist är det också i denna jord människan ska finna ro där ”Den 
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enas gröngräs är den andras svepning” (Österling 1920: 12). Buell vill inte värja för de 

kritiska svårigheterna med bundenhet till en plats. Han menar att en alltför stark anknytning 

till platsen och dess miljö kan leda till en sentimental miljödeterminism vilken i sin tur kan få 

till följd att man envist bevarar eller skyddar en miljö som om den vore historiskt oföränderlig 

och på något explicit sätt ”god”. Ett annat dilemma är att platsen är i ständig utveckling och 

står i samverkan med mänskliga aktiviteter, och en känsla för en plats miljö är omöjlig att 

skilja från en strävan att förändra denna miljö genom mänsklig, ”antropogenisk”, aktivitet 

(Buell 2005: 66). För Buell innebär det en fara att inte inse denna intima koppling, detta 

ömsesidiga beroendeförhållande mellan natur och kultur eftersom en sådan brist på insikt kan 

skapa en besvärande etnologisk mytologi kring platsen. Buell pekar på exemplet Heidegger 

som trots att han mycket väl visste att den bondgård i Schwarzwald han levde i bara var några 

generationer gammal, ändå kunde beskriva den som om den vore född ur mystiska naturliga 

processer. Buell betonar att vi måste sträva efter att förstå ”place-making as a culturally 

inflected process in which nature and culture must be seen as a mutuality rather than as 

separate domains” (Buell 2005: 67). 

Buell har också uppmärksammat det han kallar “the nested quality of place” 

vilket beskriver förhållandet mellan de många olika aspekter som alltid finns förknippade med 

en plats, särskilt nu när en plats kan vara allt ifrån det bord jag skriver på, med sin 

Marimekkoduk och sin Phalaenopsis, till det som i till exempel dokumentärfilmen I elfte 

timmen visas vara vår plats, nämligen hela jorden och det globala ekosystem som idag hotas 

av klimatförändringarna (Buell 2005: 67f. Filmen I elfte timmen (2007) regisserades av Nadia 

Conners och Leila Conners Petersen). Ekokritiken har historiskt sett premierat den specifikt 

lokala eller regionala platsen i sina studier och det är också syftet med denna korta studie om 

Österling och Jönsson att söka förstå hur deras särskilt skånska miljö framställs, men också i 

förlängningen försöka uppmärksamma de baksidor som finns med en alltför regionalt 

förankrad platsdiktning, baksidor som kan leda till ”maladaptive sedentariness, inordinate 

hankering to recover the world we have lost, xenophobic stigmatization of outsiders and 

wanderers” (Buell 2005: 68).  

Buell har också på ett ambitiöst sätt försökt skapa en modell för hur 

platsbundenhet kan beskrivas både som ett både spatialt och temporärt begrepp. Han menar 

att den spatiala nivån innefattar åtminstone tre strata. Den mest traditionella och den som på 

ett tämligen enkelt sätt kan knytas till en närstudie av den skånska poesin föreställer sig Buell 

som ”concentric circles of diminishingly strong emotional identification” (Buell 2005: 72) i 

förhållande till en fastställd plats. Ju längre ifrån sin lilla tuva man kommer, desto mer 

främmande och skrämmande blir känslan av alienation och avstånd för den platsbundne. Som 

Buell framhåller vilar det något arkaiskt över denna sorts platskänsla eftersom den egentligen 

är rotad i ett numera avlägset bondesamhälle, där varken resor eller främmande resande var 

särskilt vanligt förekommande.  

I takt med samhällets modernisering menar Buell att platskänslan får en större 

geografisk utsträckning och en form som kan liknas vid en mental men i praktik förankrad 

”skärgård” – en mängd små platser, isolerade från varandra, men var och en i sig lika bekant 

och hemlik för den upplevande personen. Man kan tänka sig att den platsbundne poeten 

föreställer sig många sådana här små öar, till exempel när han beskriver sin barndoms stuga, 
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sina äldre släktingars gård, sommarvistet eller den lägenhet och det kvarter han bodde i som 

student (Buell 2005: 72). 

En tredje process innefattar, enligt Buell, det sätt på vilket föreställda platser 

skapar ett viste hos individen, en process som har förstärkts av det han kallar media-

tillverkade virtuella verkligheter (Buell 2005: 73). Det är min övertygelse att många av de 

skånska platser och landskap som Österling och Jönsson skildrar är ett slags föreställningar 

om hur platser borde vara enligt ett system av stereotyper som inte författarna själva 

uppfunnit utan övertagit via den litterära traditionen och också en mer svårdefinierbar 

sedvänja som i hög grad består av muntligt överförda berättelser. Liksom också beskrivningar 

av ideala platser där inte minst människans kulturella aktiviteter på ett djupare och mer 

övertygande sätt än i det nu från vilket poeterna skrev samverkade med naturens processer. 

Buell hävdar också att platsbundenhet har temporära dimensioner. Först och 

främst är en plats förknippad med den tid man som person har levt där och de erfarenheter 

detta givit en. Han menar också att känslan för en plats är beroende av tidigare upplevelser av 

andra platser, som uppenbarligen individen bär med sig och fungerar som jämförelsematerial. 

Buell menar att förmågan att uppfatta något som en ”plats” – och inte bara som ett utrymme 

eller ett område – också har att göra med hur rörlig eller platsbunden personen varit tidigare i 

sitt liv. Det är rent av så, menar han, att ”place-sense is a kind of palimpsest of serial place-

experiences”; de tidigare upplevelser vi har av lokalen överlagras inom oss och fungerar som 

en aktiv instans i mötet med det nya (Buell 2005: 73). Så torde också den kreativa processen 

vara för de lyriker som tar sig an att skildra en plats som redan är etablerad i de litterära 

hävderna, och när de själva agerar skapare av en plats sker detta med avstamp i alla de 

tidigare platserfarenheter de bär med sig och färgar av sig på det för det aktuella. 

I en motsatt timlig rörelse förändras också platsen i sig. Den utsätts kontinuerligt 

för mänsklig påverkan och av naturliga processer som leder till att det som en gång var en 

liten avsides liggande by fångas in när en stad expanderar för att nya bosättare ska få plats. I 

den del av Lund där jag en gång bodde – Östra Torn – finns fortfarande en liten grusbelagd 

byväg med en handfull äldre hus. Men denna museiväg är omgärdad av bostadsområden 

uppförda de senaste fyrtio åren. Löderups strandbad på den skånska sydkusten är ett annat 

exempel på hur en plats är stadd i förändring. Den numera ganska gamla semesterbyn hotas 

allt mer av Östersjöns eroderande effekter, och den som om femtio år sätter sin fot på det 

gamla bostället kanske enbart ser murrester sticka upp ur den återerövrande sanden. Redan 

hos Österling och Jönsson ser man skymten av denna kombination av naturliga och kulturella 

förändringar. Ännu mer är deras lokaler ett slags ”artefact[s] socially produced by the 

channeling effects of social position as well as by canonical mappings of space” (Buell 2005: 

74). Det Buell avser är hur platser måste skapas av till exempel en författare med något sånär 

inflytande och någon form av respekt för att alls bli “platser”. Detta sker genom 

kanoniserande kartläggningar, som det eventuellt kan översättas till; alltså skildringar och 

beskrivningar som ”sätter” platsen på kartan i något slags allmän medvetande. Ett sådant 

exempel på kanoniserad plats är Haväng som inte bara beskrivs och diktas om av Österling 

utan också uppmärksammas av Ulf Lundell, Jacques Werup och Björn Ranelid. Haväng är en 

plats, som med Buells språkbruk, blivit en ekologisk ikon eftersom den genom de av 

författarna förmedlade beskrivningarna och deras medierade upplevelser av den blivit en 
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kollektiv plats, värda vårt beskydd, del av vårt minne (Buell 2005: 76). Buell sammanfattar 

denna process så här:  

 

’The Memory Place’ [en term Buell hämtat från en essä av Barbara Kingsolver] 

depends, then, not merely on a unique performance of place-attachment, but also on 

appeal to paradigmatic experiences: to the ecology of childhood attachment to special 

places, which seems especially luminous when they are protected and ‘natural’ […]to 

the ‘escalator-effect’ of pastoral nostalgia that Raymond Williams traces in English back 

to Anglo-Saxon times, each generation recalling the last as having lived in closer 

intimacy with our natural surroundings […] to the ‘motherhood environmentalism’ that 

runs strong in ecofeminist environmental ethics of earth care […]. (Buell 2005: 75). 

 

Den tanke om den nostalgiska pastoralen som Buell presenterar går ut på att denna nostalgi är 

en central del av den verklighetsuppfattning som den miljömedvetne medborgaren bär med 

sig i sin strävan att leva ett mer naturnära liv, trots att den är förknippad med både en form av 

naivitet och en dos konservatism. Naiviteten består framför allt i en idealiserad uppfattning 

om vad det verkligen innebär för den moderne att bosätta sig utanför den etablerade kulturen, 

det konservativa i att det ideala samfundet alltid existerat före det samhällstillstånd som 

subjektet just för tillfället är en del av. I konsten medieras denna strävan genom att en 

förändring av naturskildringarna sker, menar Buell, i form av en ”shift from representation of 

nature as a theatre for human events to representation in the sense of advocacy of nature as a 

presence for its own sake” (Buell 1995: 52).  

 En annan teoretiker som fördjupat sig i pastoralen som ekologisk genre är Terry 

Gifford som inte bara redogör för den långa historia denna genre bär med sig, med allt det 

innebär av regler, schabloner och klichéer, utan också hur den – särskilt i dess moderna 

variant – delvis avviker från konventionerna genom att inkludera en omsorg om de ekologiska 

processerna, som därmed medieras i lyrisk form. Gifford hittar ett gott exempel i Ted Hughes, 

en författare som skriver fram en ”post-pastoral”, en genre som enligt Gifford karakteriseras 

av sex egenskaper (Gifford 1995: 121ff). Den mest primära av dessa är att post-pastoralen 

uppvisar en bävan (awe) för naturen som grundar sig i en känsla för hur allt levande hänger 

samman, och människan därför inte kan inta en gynnad position i förhållande till sin 

omgivning (Gifford 1995: 152). Den andra fundamentala aspekten är att man i post-pastoralen 

finner ett erkännande av att tillvaron består både av skapande och förstörande krafter – och att 

dessa krafter inte motverkar varandra utan befinner sig i ett slags nödvändig ekologisk balans, 

så som födelse och död, fruktbarhet och nedbrytning. En insikt om att det finns en parallellitet 

mellan oss själva och naturen omkring oss är en tredje aspekt av post-pastoralen (Gifford 

1995: 153ff.) och att – som den brittiske författaren Fraser Harrison påpekar i The Living 

Landscape – leva i samma kretslopp och takt som landskapet omkring sig ”offers the most 

accessible and emotive representation of our own biological fate”, ett öde som gång på gång 

medieras i Österlings och Jönssons texter. Ett annat genomgående drag hos dessa regionala 

skribenter är en medvetenhet om naturen som en del av den mänskliga kulturen och kulturen 

som ett slags natur, den fjärde aspekten i den post-pastorala texten som Gifford identifierar 

(Gifford 1995: 162). I den regionala poesin illustreras detta till exempel genom en upplösning 
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av gränserna mellan kulturella processer – som jordbruk – och naturliga – som årstidernas 

växlingar. Människans bruk av jorden är oupplösligt förbundet med naturens cykliska tid, 

men på samma gång är naturen oupphörligen präglad av människans aktiviteter och den 

framträder som exempelvis höst också genom att uppvisa fält i träda eller hamlade träd. 

 Till detta knyts också en femte aspekt, en arttypisk mänsklig medvetenhet som 

skapar ett utvecklat samvete, alltså vår förmåga som art att faktiskt visa ansvar för allt levande 

(Gifford 1995: 163). Gifford lägger alltså till ett slags etiskt memento där den post-pastorala 

lyriken hjälper oss att förstå det dialektiska förhållandet mellan stadslivet och den rurala 

tillvaron, det han kallar strävan tillbaka, en ”necessary impulse towards retreat, renewal and 

return”, något som alltså kan skapas genom en återknuten kontakt med det lantliga, en process 

som både Österling och Jönsson uppenbarligen deltog i och vars lyrik möjligen förmår skapa 

en insikt om (Gifford 1995: 173).  

Denna strävan mot den konkretiserade platsen kan delvis kopplas till Martin 

Heideggers teorier om språket som varats hus i vilket den kreative poeten ger tingen en plats. 

Jonathan Bate har i en längre essä diskuterat hur Heideggers filosofi kan kopplas till en 

ekologiskt baserad omtanke om den lokal som av lyrikern medieras i texten. Ett idealtillstånd 

som kan uppstå då människan upplever en närhet till sin plats kallas för ”wohnung” 

(”dwelling” på engelska) med Heideggers särpräglade idiomatik. Bate utreder: 

 

What, then, for Heidegger is dwelling? It is the term he used in his later philosophy for 

that authentic form of being which he set against what he took to be the false ontologies 

of Cartesian dualism and subjective idealism. We achieve being not when we represent 

the world, open to its being, when we are thrown or called. The site is then gathered into 

a whole for which we take on an insistent care (Besorgung). (Bate 2000: 261)  

 

Heidegger vill att vi ska se en dikt som om den vore en stuga i Schwarzwald, skriver Bate. 

Genom en inte helt lättbegriplig tankeoperation skapas genom denna fiktiva lokalitet en 

rotadhet som inkluderar både oss och ”jorden”, som vi genom den poetiska akten tydligen bli 

mer måna om att bevara och beskydda och dessutom ser som oavvisligt knuten till oss själva 

och vårt varande. Bate uppfattar detta som en typisk ekopoetik (Bate 2000: 262). Hos 

Heidegger blir poetens sätt att uttrycka förhållandet mellan mänskligheten och miljön, person 

och plats, märklig eftersom den är baserad på erfarenhet, inte beskrivning. Medan biologen, 

geografen och miljöaktivisten bär på berättelser om hur det är att bebo ett särskilt ställe, kan 

en dikt bli ”a revelation of dwelling” (Bate 2000: 266), som också på sitt sätt bidrar till att 

bilda oss andra, vi läsare, en uppfattning om vad det är fråga om för plats och vilka naturliga 

processer och ting som är knutna till den (Bate 2000: 280). Alla de aspekter som Buell, 

Gifford och Bate framför som relevanta för den post-pastorala poesin och den ekopoetiska 

lyriken finner vi, menar jag, i allra högsta grad i Anders Österlings och Gabriel Jönssons 

skånepoesi. Deras diktning är självklart rotad, den låter läsaren ”bebo” det skånska landskapet 

och strävar efter att skapa en förståelse för de ekologiska skeendena i den landsbygd den 

skildrar.  
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Anders Österlings lantliga poesi 

Anders Österling (1884-1981) var en synnerligen produktiv författare med en mångsidig 

utgivning. Han blev relativt ung medlem av Svenska Akademien och mellan åren 1941 och 

1964 var han dess ständige sekreterare. Hans regionala poesi får man alltså se som en del av 

ett större helt, och det är inte min avsikt här att fördjupa mig i hans övriga produktion, som 

bland mycket annat inkluderar klassiserande dikter med italienska motiv, tidsdikter med 

kriget som fond men främst ett starkt drag av dekadens och sekelskiftessymbolism. Till 

exempel menar Lundberg att Österlings tidiga diktning ”domineras […] av en för 

sekelslutslitteraturen karakteristisk längtan mot ett tillstånd av dröm, död och 

oändlighet”(Lundberg 2000: 147).  

Det som präglar hans skånska dikter är att de ofta får formen av lyriska ekfraser, 

något som Anders Palm påpekar i Skånes litteraturhistoria I i samband med redogörelsen för 

Österlings recension av en duk av Ernst Norlind föreställande ett skånskt höstlandskap:  

 

Här finns sluten rymd och öppet mörkerdjup i landskapsbeskrivningen, slättens 

vidsträckthet och måleriska detaljmotiv på en gång, den punktvisa mänskliga 

intimiseringen som gör stillheten så ödesbestämd. Utan omsvep kallar den unge 

recensenten själv Norlinds målning för ”en enkel och storslagen dikt” och utnämner 

konstnären till ”målarpoet”. Denna Anders Österlings tidigast publicerade tolkning av 

ett skånskt landskap är en bild av en bild (Skånes litteraturhistoria I 1996: 132).  

 

Österlings iakttagelseförmåga har en linnéansk objektivitet och han påverkades också, 

åtminstone i sina tidiga samlingar, av William Wordsworths natursyn, så som den uttrycktes i 

förordet till Lyrical Ballads. Med Wordsworth delar Österling intresset för det vardagliga och 

lantliga livet så som en akademiskt skolad poet skulle kunna uppfatta att det levdes. Så här 

beskriver Anders Palm hans författarskap i Skånsk litteraturhistoria i samband med 

författarens programmatiska artikel ”Anmärkningar till dagens lyrik”, Svenska Dagbladet 

18/12 1909: 

 

Österling efterlyste en ny känsla för naturen, som också kunde kallas det naturliga, och 

därtill den saklighet och kunskap som kallas sakkunskap [---]. Österling förklarade sig 

nu beredd att ta en svensk ”husgerådsdiktning” i försvar och önskade att ”tingen, de 

banala tingen, finge lefva klarare och rikare än förr i svensk lyrik”. Och han hänvisade 

till den engelska romantikens Lake School ”som af de enklaste landtliga realisteter 

skapat underverk av stämningsskönhet” (Skånes litteraturhistoria I 1996: 135f).  

 

De tre diktsamlingar jag intresserat mig för är Årets visor (1907), Idyllernas bok (1917 

[1920]) och Jordens heder (1927), med särskilt fokus på den sistnämnda. De innehåller rurala 

hyllningsdikter riktade till den skånske bonden och hans verk och dagar. Idyllernas bok inleds 

med en ”Introduktion”, vilken enligt Erik Hjalmar Linder ”inte saknar tonfall från Karlfeldt” 

(Linder 1965: 206). Introduktionens inledning och avslutning ser ut så här: 

 

Nu vill jag vara som en vårpsalmist 



 29 

och lova högt den levande naturen, 

min flöjt är borrad av en lantlig kvist, 

åt gröna krafter är min sång försvuren. 

 

[---] 

 

Så klandra ej, att likväl först och sist 

av vårlig anda min musik är buren: 

ty vill jag vara som en vårpsalmist 

och än en gång förhärliga naturen! 

(Österling 1920: 5ff)  

 

Som öppning på en diktsamling är dikten tämligen konventionellt pastoral, med en ödmjuk 

och anslående introducerande rytmisk melodi som väl följer den litterära sedvänjan om våren 

som inledning på något nytt, som återkomsten och återfödelsens årstid. Diktens vårliga anda 

tar jaget del av på ett sätt som får anses innebära ett slags direkt miljöpåverkan. Den naturliga 

omgivningen ger upphov till en sinnesstämning som genomsyrar dikten, och gör den yrt 

deklamatorisk, eftersom det är just en del av den konvention som dikten förhåller sig till. 

Österling naturaliserar det kulturella uttrycket genom att låta psalmisten, som väl snarast 

borde sitta vid en orgel, spela en flöjt skuren ur ”en lantlig kvist”, så som de pastorala 

herdarna i Theokritos och Vergilius idyller gör. Man får här intrycket att jagets instrument är 

en pil- eller sälgflöjt, som förr barn skar åt sig av färska kvistar. Det är också en ”lantlig” 

kvist, alltså inget som i första hand är knutet till den mer åt det vilda anknutna skogen utan 

snarare till buskagen som omger lantgården eller sädesfälten. Dessa naturliga instrument har 

Gabriel Jönsson symptomatiskt – och säkert influerad av Österling beskrivit på följande sätt i 

ett kort prosastycke: 

 

Den vackra årstiden har i Skåne tre flöjter. Den första skär man av en pilkäpp, sedan 

saven stigit, och den är vild och gäll som april själv. Den andra skapas på en sekund 

genom att klämma ett stycke maskrosstjälk i ena ändan, och medan man får den bittra 

mjölken på tungan blåser man fram en liten sirenton som låter som de späda lammen i 

maj: Och den tredje göres genom ett rakt snitt längs en bit hundkäxstam, och den är som 

juni och ljuv sordin. (Jönsson 1950: 149) 

 

I Österlings dikt är jaget också förbundet med ”gröna krafter” alltså naturens livgivande, 

livsalstrande och positivt verkande faktorer, och den hyllning som frambärs riktar sig inte till 

det himmelska, den riktning psalmistens visa snarast tar, utan till jorden, till det paniska. För 

Österling var inte konnotationerna i första hand sådana, men för en nutida läsare har ”gröna 

krafter” blivit en signalbeteckning för organiserad miljörörelse och de idéer och politiska 

dagordningar dessa företräder. Som inledning till en diktsamling och som introduktion till en 

diskussion om den regionala pastoralen ger Österlins formulering också oss en möjlighet att 

anknyta hans regionala poesi till ekokritiska läsarter. 
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Årets visor, en samling som betecknats som författarens verkliga genombrott 

(Vallquist 1982) består som namnet antyder av fyra avdelningar täckande var och en av 

årstiderna, en inte helt ovanlig struktur hos just regionala poeter (Skånes litteraturhistoria I 

1996: 134). Varje avdelning består av tolv numrerade dikter. Ur avdelningen ”Höst” hämtar 

jag dikt VII: 

 

Den låga himlen själv blir som ett skygd 

för vandraren, som återser sin bygd 

i dött och svart och fruset enahanda. 

Likt gula sprickor vattenblinken randa 

den mörka vidden, bar för blåst och frost, 

där beteblasten ligger brun som rost. 

Men tröga foror köra fram och gunga 

på vägarna, och det är jordens tunga 

och rika frukt, som köres bort i lass. 

Segt sliter kraken, piskan viner vass, 

och drängens käft är röd och blå i branden 

av kvällens eldsvådsol vid himlaranden, 

där skorstensrika sotgrå sockerbruk 

som mörka monster ligga tätt på huk. 

(Österling 1907: 73) 

 

Det är ofta så i Österlings dikter att jaget som observerar landskapet är på återbesök och 

därför är också upplevelsen medierad på ett sätt som präglas av ett distanserat förhållande till 

landskapet. Dikten är också insvept i den litterära höstskildringens konventioner; åtminstone 

det inledande anslaget påminner om Verlaines dystra Parisbetraktelser. De smutsiga 

vattenstråken i åkern blir till varande, gula sår, och landet framför vandraren ett offer för 

vädrets makter. Österling gör en implicit uppdelning mellan den brukade, eller om inte annat 

den brukbara naturen, och de naturkrafter som uppenbarligen inte låter sig tyglas av 

människokraft utan snarare kan uppfattas som hotfulla eller destruktiva, men också på ett 

paradoxalt sätt skyddande. Den gråa hösthimlen är ett ”skygd” i dikten, samtidigt som ”blåst 

och frost” skildras som tärande på den bördiga jorden och solen, den avlägsna, brinner som 

om den vore en eldsvåda, ett fenomen pekande mot ett naturligt objekt, som är desto mer 

uppseendeväckande eftersom det är sällsynt under den skånska hösten och så tydligt bryter 

upp det ”enahanda” som annars med en så bedövande monotoni präglar landskapet. 

Som egentligen den sista etappen i årets jordbruk blir den bullriga, charmlösa 

men otroligt produktiva sockerbetsskörden här en skildring av en djupt rotad regional 

aktivitet, ändå i dikten sedd som förankrad i de naturliga processerna. Den ”frukt” som tas 

upp och sedan forslas av en dräng som tycks lika djurisk som den häst som drar hans lass, är 

ingen skön eller poetiskt konventionell symbol för jordbruk, men Österling låter den bli mer 

än bara bruna klumpar. Betodlingen intensifierades i Skåne på 1880-talet till följd av att den 

svenska produktionen av spannmål blev hårt konkurrensutsatt av amerikanskt och ryskt 

jordbruk, och redan inom ett par decennier blev landet självförsörjande på socker (Persson 
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2004). Idag återstår bara ett sockerbruk i Sverige, Örtofta utanför Lund, vars brända och 

kraftfullt aromatiska doft under höstkampanjen sipprade in i min lägenhet om vinden låg på 

från nordost. Det bör i detta sammanhang påpekas att både Gabriel Jönsson och Ivar Harrie i 

den lite speciella och lätt melankoliska Minnesgallring i betstycket (Landskrona 1969), ägnat 

betodlingen textutrymme. Jönsson gör till och med en ekologiskt medveten exposé av den 

utveckling odlingen genomgått och hur grödan påverkat det dagliga livet för befolkningen i 

södra Skåne:  

 

När jag växte upp – i fiskeläget Ålabodarna mitt emot Hven – började betupptagningen i 

våra trakter punktligt den 1 oktober, samma dag som det på den tiden flyttades så flitigt i 

städerna och man såg lass med slitna möblemang överallt på gatorna [---]. Sockerbetan, 

dess växt och vård, var den tapp kring vilken så gott som hela vardagslivet rörde sig för 

lantbrukarens del: betan var hans kalender, hans otryckta almanacka [---]. 

Och nu när teknikerna har löst problemet att få betfröna, monogermfrö, ner i jorden ett 

för ett och på visst avstånd från varandra, nu är väl brytningen mellan modern 

lantarbetarmentalitet och de krav på ans och vård som ställs av jord och djur borta vad 

betgallringen beträffar. Och snart är väl bondgården mekaniserad till det möjligas gräns; 

nästan allt manuellt arbete skall bli skött av maskiner – från betornas skötsel till 

passning av höns. (Jönsson 1975: 8) 

 

I diktens form låter Österling i ”Höst” produktionen inte bara bli en del av det 

lokala, ”naturliga” jordbruket utan också ett tecken för en tilltagande industrialisering. Skånes 

”dark, satanic mills” – om man får anknyta till Blakes ”Jerusalem” – är ”skorstensrika sotgrå 

sockerbruk” vars uppenbarelseform skildras som monstruös. Dessa ”monster” var vid tiden 

för diktens tillblivelse betydligt vanligare än de är nu, och betydligt mer energikrävande.  

Den enkla höstbilden blir ur ett ekokritiskt perspektiv också till något annat. 

Österling besöker en plats han har en nära anknytning till och skildrar landskapet och 

åkerbruket på ett sätt som tycks tidlöst. Samtidigt är dikten mycket tidsbunden eftersom 

sockerbruket signalerar modernitet eller åtminstone en avvikelse från de naturliga processer 

jordbruket konventionellt har kopplats till. Drängens hårda möda är den samma sedan 

århundraden och han är fortfarande i hög grad av synonym natur med den jord han brukar, 

placerad i en tillvaro av tungt arbete, slit och en närhet till de naturliga processerna. Ändå 

föder det arbete han utför ett monster som uppenbarligen inte är av den jord han odlat och 

skördat. Det finns inget implicit fördömande i Österlings dikt men den är ett tecken före 

miljörörelsens tid som utpekar industrialismen som en anomali.  

I Österlings dikter finns de lokaler som kan anses vara signifikanta för den 

regionala poesin från Skåne: pilallén, betfältet och den vitkalkade korsvirkesstugan. 

”Hemmanet” i Jordens heder är en typisk sådan dikt. Den inleder diktsamlingen och är också 

ett slags upptakt till beskrivningarna av det lantliv som utgör huvuddelen av verket. Första 

raden går: ”Vi gingo långsamt över vall och teg” och tecknar bilden av en ”sorglös gosse” 

som helgar vilodagen och vandrar genom jordbrukslandskapet tillsammans med den ”sträve 

bonden”. Mellan de två finns en självklar vänskap, men den äldre är i kraft av sin ålder och 

erfarenhet den som liksom en mentor kan guida sin yngre kamrat genom åkerlandskapet. 
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Strävheten kommer sig av ett långt liv bakom plogen och erfarenheter av slitsamt skiftesbruk. 

När poeten beskriver den åkermark som bonden hävdat och brukat är det hela tiden förankrat i 

minnet och det förgångna. Andra strofen lyder så här: 

 

[---] 

Naturligt utbredd inom pilgrön gräns 

Låg ägovidden likt en släkturkund 

Med all den tyngd och likgiltighet, som känns 

I plogens handtag och i lynnets grund. 

Ty varje tunnland, dikat och berett, 

förtäljde minnen, som blott han förstod, 

och stundens glädje var betald med svett, 

som ältats in i jordens eget blod. 

(Österling 1927: 9) 

 

Heimatkänslan vilar tung över scenen och en samtida läsare reagerar säkert på frasen ”jordens 

eget blod” som ger ofrånkomliga associationer till Reichminister Rudolf Darré, den tyske 

politiker som myntade begreppet ”Blut und Boden”, om vars förhållande till den pre-

ekologistiske filosofen Georg Steiner historikern Anna Bramwell skriver följande:  

 

The peasant symbolised a web of values which decayed in the monotony and sensory 

deprivation of industrialisation. Not only racial factors were at work here. Peasants who 

left the soil broke their link with the land, and lost their peasant nature. This was due to 

the importance of cultural characteristics in Darré’s definition of Nordicism. Peasant 

culture was a result of its Nordic origin; but the Nordic idea could not survive urban life. 

Continuity and kinship were essential to the peasant. If migration to towns broke the 

generations-old web of belonging and rootedness, the peasant soul was dead (Bramwell 

1985: 57). 

 

Men Österlings hembygdskänsla är långt ifrån så heroisk och våldsam som den tyska 

tenderade att bli. Snarare är bilden av den skånska tegen förknippad med den naturliga 

samhörighet som präglar många av hans dikter från denna tid. Man kan lägga märke till att 

”ägovidden” är ”[n]aturligt utbredd” och att de karakteristiska pilträden skapat den linje som 

avgränsar marken. Det är, menar jag, symptomatiskt att den kultur som bonden och hans 

föregångare uppenbarligen har skapat genom sin idoga aktivitet har sin grund i ett slags 

heideggerskt ”rotad” naturlighet, som alltså samverkar med bondens mark. 

 

[---] 

Så står den än för mig i högtidsglans 

med gyllne ax mot havets blåa bård, 

den lilla del av slätten, som var hans, 

och mitt på den hans lilla vita gård. 

Den bråda dagen har så korta mål – 
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men denna åbo visste framför allt 

att skilja klokt på myckenhet och halt 

och ej begära mer än torvan tål. 

(Österling 1927: 9) 

 

Avslutningen innehåller en arketypisk, skånsk idyllbild – blå himmel, guldgul säd, blått hav 

och en vit stuga – så som tusentals vykort, gårdamålare och nutida idylliker skildrat 

landskapet. Framställningen sublimerar det vardagliga och får den enkla naturen att framstå i 

”högtidsglans”, en vedertagen sed i all regional dikt där den välbekanta och hemlika natur 

som är förankrad i platsen konsekreras på motsvarande sätt. Dikten placerar en fiktiv person i 

en bestämd lokal som är lika mycket en specifik plats som en specifik region. Platsen som 

beskrivs är representativ för den sydskånska kustregionen och är möjlig att placera nästan 

varsomhelst på en sträcka från Båstad till Bromölla. 

Förutom det tydliga betonandet av ägorätten och den historiska förankringen blir 

här bonden också en representant för ett ”naturligt” lantbruk som inte missbrukar eller för 

snäv vinnings skull driver fram grödor. Han vet hur mycket torvan tål och vet att bruka den 

med mått och sans. Vi kan tänka oss denna skildring som ett poetiskt korrektiv till storbruken, 

maskinerna och konstgödseln, som vid denna tid gjort sitt intåg i det skånska jordbruket. 

Någon ny teknik behöver åbon inte att ta till för att bruka sin torva. Lägg märke till denna 

beteckning – torva – som på ett så skickligt sätt gör oss medvetna om skalan på det som äger 

rum. De diminutiva inslagen är också signifikativa för de slags texter som vill förankra 

sceneriet i en plats, något Buell också noterar (Buell 2005: 72). Detta är ett litet hörn av 

världen avskilt från det som inte omtalas men som anas, nämligen de nationella eller globala 

processer som i detta nedtonade perspektiv måste ses som reella hot, inkräktande på den plats 

där bonden bor. Det som sist och slutligen ändå gör att dikten blir nostalgiskt regionalistisk är 

dess tempus. Jaget betraktar bonden och hans plätt som en scen ur det förgångna. Återigen 

finns det denna temporala distansering hos Österling som gör att, all naturlig påtaglighet till 

trots, hans landsbygdsskildringar beskriver det som en gång varit. På så sätt skapas en 

nostalgisk längtan tillbaka till en idyll där människan i harmoni med naturen och dess 

processer kunde bruka åkern och inte minst ”skilja klokt på myckenhet och halt”, ett exempel 

på den ”escalator effect” – det ständiga tillbakablickandet mot ett avlägset, idylliskt förgånget 

som Raymond Williams uppmärksammat i den brittiska, agrara, litterära traditionen 

(Williams 1985: 9ff). Detta fenomen innebär i kortet att oavsett på vilken historisk punkt 

litteratören än befinner sig, så är det förgångna en värld där idyll och harmoni råder, och en 

samhörighet mellan människa och jord, medan den skrivandes samtid alltid präglas av förfall, 

exploatering och nedmontering av den sociala ordningen.  

Ett av de återkommande tematiska dragen i Österlins skånska bondepoesi är den 

cykliska tidsuppfattning som också är ett av de stående inslagen i regional poesi med 

förankring i jordbruksårets skiftningar och vardagliga bestyr. Alltså blir också dikten en form 

av bondepraktika eller möjligen kalendarisk på så sätt att den följer ett förutbestämt och 

upprepat schema. Denna organisationsprincip är lika gammal som litteraturen, med Hesiodos 

Verk och dagar som grundpelare. I dikten ”Nyårsny”, syftande på den första nymånen efter 

nyåret finns en möjlig allusion på just Hesiodos verk: 
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[---] 

Ty ej blott jordarbetets år och dagar, 

men också mänskoödets inre ting 

berodde margafalt av rymdens lagar 

och måste länkas i naturens ring. 

(Österling 1927: 25) 

 

Det ”yttre” livet på gården, i jordbruket, är knutet till årstidernas och dygnens återkommande 

rytm, på samma sätt som det skildras i många andra sammanhang, men också ”människoödets 

inre ting” har sina lagar. Vad Österling egentligen menar med dessa inre ting ska jag låta vara 

osagt. Troligen får man se det som en inversion av det arbete som sker på åker och i 

ladugårdar, alltså något internt, mentalt eller kanske bara vardagligt mänskligt, följaktligen 

alla de aktiviteter människan har för sig när hon inte arbetar i sitt anletes svett. Diktaren 

lyckas med denna formulering mystifiera diktens innehåll och förädla det som skulle kunna 

förbli ganska alldagligt och trivialt. Han låter dessa inre ting förenas med ett överordnat, 

naturligt skeende, styrt av de abstrakta ”rymdens lagar” som uppenbarligen står över både 

människa och jord. Genom denna lyriska operation sammanlänkas människans liv med 

”naturens ring”, alltså den cirkulära ordning under vilken naturen lyder, med dess årliga och 

dagliga upprepning. Så blir alltså det kulturbundna – människolivet och dess ”inre ting” – 

obönhörligt förenat med naturen, och på så sätt oskiljaktigt förbundet med denna, ett exempel 

på den ömsesidighet mellan mänskligt och icke-mänskligt liv som Gifford noterar som en del 

av den post-pastorala insikten (Gifford 1995). 

Österlings tidigare dikter är fulla med denna sorts nära kopplingar mellan 

människan och jordens naturliga kretslopp. Här finns en anknytning till en mycket rik, litterär 

tradition, som gör hans lyrik nästan intertextuellt överladdad, men processen är inte bara 

internt litterär utan i minst lika hög grad regional, eller rentav nationell, nämligen en strävan 

att koppla samman upplevelsen av och känslan för en plats och det bruk av jorden som sker 

där med en överordnad förståelse och förbindelse med en nation och dess jord, så som sker i 

Heideggers spekulationer om ”wohnen”. I vissa fall kan hans hyllningar till jorden te sig en 

aning suspekta för oss efterkommande, som i ”På kustvägen”: 

 

Skulle mullen skrämma deras mogna blod? 

I den mörka famnen, under månens flod, 

 väntar vilan 

 god. 

(Österling 1927: 40) 

 

Detta är ett, sett till hans totala produktion, ett inte alls avvikande exempel på hur poeten gör 

en koppling mellan jord och blod, jorden här dessutom antropomorft famnande. Människorna 

skildras som om de vore en del av jorden de bebor vilket återigen upplöser distinktionen 

mellan det kulturella och det naturliga. Mullen är inget skrämmande intet, ett hot eller som en 

metafor för döden, utan i högsta grad ett slags ”hem” vid vilket människorna dväljs. Vid livets 
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slut förenas kulturvarelserna med den natur de varit kopplade till. Förgängelsen är för övrigt 

ett vanligt förekommande sätt i Österlings dikter för människan att förenas med det naturliga, 

som i ”Jag vet en liten lund” eller ”Ljungkransen” (Österling 1927: 41f samt 74f). 

 Ljungen är i lokal mytologi förknippad med döden och att bära in ett fång 

blommande ljung inomhus i augusti är inte tillrådligt. Ännu idag känner jag skåningar – och 

inte bara tillhöriga en äldre generation – som inte tar in ljung eller ens vill tala om dess 

skönhet på den plats den växer. Växten är intimt förknippad med särskilt det sydskånska 

hedlandskapet, och kan idag beskådas på Skanörs Ljung. I Österlings fall avses troligen denna 

stora ljunghed på Falsterbonäset, där hans familj hade sommarstuga (Österling 1996), men det 

kan också vara fråga om till exempel Sandhammaren eller någon annan ljung på Österlen. 

Egentligen är detta oväsentligt eftersom platsen är generell; de fåtaliga skånska ljunghedarna 

är sig tämligen lika, både impressionistiskt och reellt.  

Återigen visar en dikt hur en plats och dess natur förknippas med de människor 

som lever där. Platsens geografi, flora och specifika färger sammanknyts med tre generationer 

människor som på olika sätt är bundna till naturen. Jaget betraktar Östersjön, ”min ungdoms 

hav”, men i dikten markerar jaget också att han ännu är ”ung”, ett tillstånd som relativiseras i 

och med att han erinrar sig den bortgångne fadern. Inslaget av far- sonförhållande gör också 

dikten till en cyklisk text som berättar hur generationerna anknyts till varandra i det kretslopp 

naturen skapar. Det centrala är att generationerna är rotade i naturen vid Östersjön och att 

deras liv som kulturvarelser intimt förknippas med de naturliga processerna och med 

naturobjekten. På så sätt blir deras liv i lika hög grad naturliga som kulturella förlopp 

oundvikligt fästade vid platsen. 

Ett typiskt exempel på en sådan dikt som just förenar kulturella och naturliga 

processer är ”Östersjön” som är ett slags lovsång av detta innanhav. Havet som naturmiljö är 

som vi ser av utdragen intimt förknippade med jaget, dess minnen, och människolivet i stort. 

 

En sommar har jag levat 

i Östersjöns förtrollning 

med oupphörligt vågbrus 

som dagarnas musik. 

Min barndom och min ungdom 

ha närts i samma saltluft 

med vindar från redden 

och sjöfågelskrik. 

(Österling 1927: 75) 

 

Det är en positiv förtrollning jaget utsätts för av vågornas brus som liknas vid musik, av frisk 

havslufts luft och ”sjöfågelskrik”. För att betona omgivningens betydelse använder Österling 

sig av verbfrasen ”har närts” för att genom denna kunna visa på hur naturen omkring honom 

har omhuldat pojken och ynglingen och fött honom som om han vore en växt eller ett djur i 

havsmiljö. Återigen visar det sig också att denna plats, Östersjön, är en minnenas lokal och 

den process som glömskan och tidsdimensionen för med sig liknas också den vid en naturlig 



 36 

process – hur den lösa sanden som ständigt fyker över slätterna vid kusterna snabbt kan dölja 

stigar och spår: 

 

[---] 

Vart än jag styr min vandring 

på dessa låga kuster 

i minnets bleka flygsand 

förtonar min stig. 

(Österling 1927: 76) 

 

Sakta dör minnenas spår bort, täckta av den lösa sanden, och blir en del av den miljö, den 

omgivning diktaren besjunger. Denna upplösning i elementen är dock inte mer definitiv än att 

jaget med bestämd åskådlighet också kan ge uttryck åt sin rotadhet i den baltiska jorden: 

 

[---] 

Jag känner mina rötter 

med sugande styrka: 

i baltiska väder 

jag döptes till balt. 

(Österling 1927: 76) 

 

Säkerligen är det baltiska i denna sammanställning att betrakta som något som betecknar 

mental seghet, med marin envetenhet förbunden. Anknytningen till Baltikum är snarare social 

och politisk, knuten till de händelser, ekonomiska svårigheter och statskupper med 

medföljande auktoritativa styrelseskick som under denna tid påverkade dessa länder. Den 

förbindelse jaget känner med trakten är alltså också att betrakta som ett underförstått 

ställningstagande för de utsatta befolkningarna i baltstaterna. Att den bild poeten använder för 

att uttrycka detta komplex är hämtad från naturen är symptomatiskt och helt i linje med den 

strävan till uppgående i och förbindelse med de element som vi finner i Österlings pastorala 

och georgiska dikter. 

Hos Österling är alltså de naturliga processerna intimt knutna till de kulturella 

och antropocentriska aktiviteterna; naturen är ofta indirekt sakrosankt, framställd som något 

mystiskt med vilket människan i och för sig befinner sig i förbund men som också kan 

skildras som något radikalt annat, ett rike människan inte har fullständig kontroll över. En av 

de dikter som tydligast pekar på det mystika är ”Skogsturen” som liksom den tidigare citerade 

introduktionen till våren åkallar Pan. Miljön som beskrivs är trakten kring Skäralid, en 

kanjondal i Söderåsens nationalpark, och Odensjön, en alldeles rund, klar och djup sjö som 

också sedan gammalt är förbunden med rik mytologi. Gabriel Jönsson har beskrivit 

bokskogens speciella mystik kring denna märkliga sjö på följande sätt: 

 

Jag märkte detta vid Odensjön, det var på kvällen torsdagen den tolfte och regnet dröp. 

Det skall vara en sådan kväll man möter bokskogen: grått, duggigt, övergivet tyst, och 

man skall bana sig väg genom en grotta av drypande löv […]. Man upplever då 
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bokskogens väsen: den syrliga sentimentalitet som är det rätta sinnelaget. Odensjön kan 

aldrig bli till övermått besjungen – har ni sett den en grå kväll, när det regnar; ha ni 

strukit ett blad av den fyrstammiga boken på västsluttningen över ögonen; ha ni trevat er 

nerför de mossiga skravelblocken; ha ni sett regnhinnan över sjöns gråa yta? Ur denna 

milda kved födas Skånes dryader. (Jönsson 1950: 73f)  

 

Det är också denna märkliga mystik som åkallas i dikten av Österling: 

 

[---] 

Långt ha de strövat, de två, på bokskogslummiga 

Stigar, 

Bäckarnas sorl ha de hört och duvornas kutter 

 Från åsen, 

Stirrat i Odensjön och läst i dess blick sina 

 Drömmar. 

(Österling 1927: 82) 

 

Stigarna från Skäralid som för till Odensjön går genom ädellövskog och leder fram till den 

halvcirkelformade ganska höga ås som omger vattendraget och från vilken man kan se ned på 

den runda sjön. Till skillnad från de flesta andra sydskånska sjöar är Odensjöns vatten 

kristallklart och det är alltså fullt möjligt att inte bara spegla sig i dess yta utan också blicka 

ned mot dess botten. I dikten blir spegelbilden dessutom en slags önskebrunn i vilken paret 

kan se sina framtidsdrömmar realiserade. 

Nästa strof markerar ungdomarnas utsatta position men också det märkliga sätt 

på vilken naturen omringar dem och skiljer dem från omgivningarna: 

 

[---] 

Hit ha de sökt sig till sist, två ungdomar bleka 

 av oro, 

skilda från världen omkring av en grönskande  

 mur, vars reflexer 

väva en gäckande bild av kretsloppsjagande tankar. 

[---] 

(Österling 1927: 83) 

 

Den mur som omtalas är en kulturell symbol av omgärdande, men här är det naturen fungerar 

avskiljande, fängslande, också på ett positivt sätt låter de två isoleras från det som framkallar 

deras oro, nämligen omvärlden men väl också den egna, unga kärleken. Jag vill särskilt 

uppmärksamma den för min läsart intressanta sammansättningen ”kretsloppsjagande” vilken 

framkallar ett kognitivt främmandegörande av den naturimpression vi läser eftersom den 

tycks oss apart. Är paret en del av ett större kretslopp; är den fysiska miljön, platsens 

geografi, sjöns runda form inspiratör till denna liknelse? Något – ett intryck, en reflektion – 

som cirkulerar, rör sig i en cirkelform längs med den runda sjöns blanka yta. Ordet bar inte 
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alls de konnotationer det har idag, nämligen ett hållbart sätt att bruka naturens resurser på. Det 

är naturligtvis omöjligt att veta vad poeten hade för avsikt med participet i detta sammanhang 

men sannolikt hänger det samman med sjöns runda form och den scen av amfiteater som 

indirekt målas upp för besökaren. När scenen är satt, kommer då också en åkallan till den 

gamla grekiske skogsguden:  

 

Evige Pan, var håller du hus, att detta du tåler 

inom din skånska domän av kärleksbekännande  

lunder? 

Här må du gillra med list, ty annars är dagen 

 förlorad! 

(Österling 1927: 83f) 

 

Naturens gud ”inom din skånska domän” är ju ett utrop som blir lite stolpigt i sin kombination 

av det regionala och antika, men också i det sätt på vilket det formella ”domän” används, ett 

ord som åtminstone i sin svenska variant är förknippad med äganderätt till främst fysiska men 

också, mot slutet av 1800-talet, immateriella områden. Österling är inte främmande för att 

bryta upp sina pastoraler med stilbrott av detta slag och lyckas på så sätt undvika allt för 

mycket högtidlighet. Samtidigt är det vardagliga språkbruket ett sätt att skapa den känsla av 

folklighet han inspirerats till av Wordsworth, och väl också ett sätt att avdramatisera det 

sublima. Tonen i dikten blir därefter mer uppfordrande: 

 

Lämnom dem ensamma nu! Vem nänns väl att 

 speja på lyckan? 

Guden har talat. Bersån till ett heligt rum har  

 förvandlats, 

Även om allt är sig likt i kastanjernas blomstrande 

 skugga 

[---] 

(Österling 1927: 87) 

 

Från naturens domän förflyttas vi till den behagliga bersån, som heliggjorts genom en 

naturens metamorfos i gudens närvaro. Fast allt är sig ändå likt. Föreningen mellan helig natur 

och upphöjd känsla är dess kulturella, antropocentriska sida. Biocentrisk är dikten möjligen i 

mindre grad, men det vilar en stämning av naturens indifferens i diktens scenerier, särskilt i 

påståendet om att allt är sig likt i ”kastanjernas blomstrande skugga” som verkar antyda att 

människornas närvaro, liksom gudens, inte kan förändra eller påverka det ekosystem som 

omsluter händelseförloppet. I andra sammanhang är naturen som vi tidigare sett prov på, 

intimt knuten till människans kulturella produktion, som i den bagatellartade ”Syrsan”: 

 

[---] 

O syrsa, väckt på sömnens läger 

mitt hjärta gissar, vad du säger: 
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Så länge jordens kryddor dofta 

och rosen prunkar oförblödd, 

pris var dig, naturens fader, 

att jag till sångare blev född. 

(Österling 1927: 94f) 

 

Liksom i tidigare dikter ser jaget sin poetiska gåva som naturgiven; den har skänkts honom av 

den entitet som kallas ”naturens fader” en makt som har möjlighet att ge sina gåvor både till 

syrsan och till poeten. Den senare har också fått gåvan att åtminstone gissa sig till vad den 

lilla insekten vill förmedla med sin gnisslande sång. Det antropocentriska dominerar men 

bakom det finns också en biocentrisk tanke som gör att naturens processer – de doftande 

kryddorna och den prunkande rosen – är nödvändiga förutsättningar för diktarens kreativitet. 

Denna koppling till de biologiska skeendena är en förutsättning för att han ska kunna skapa 

dikter eftersom deras stoff hämtas bland de naturliga objekten. I någon mån är väl också 

förbindelsen med syrsan ett sätt att göra en än tydligare anknytning till ”naturlig”, biocentrisk, 

sång eller skapelse, något som poeten härmed också kan dra nytta av som varande en del av 

omgivningen. I sammanhanget får man också notera diktens ödmjukhet. Syrsans sång är mer 

enerverande än skön och den poet som vill hämta inspiration från denna organism gör det 

säkert för att markera ett poetiskt avstånd till de mer konventionella tecknen för lyrisk 

skönsång, som lärkan och näktergalen.  

Österlings direkt hembygdshyllande och regionalt panegyriska dikter är 

fascinerande ur ett ekokritiskt perspektiv eftersom de ytterligare förstärker och 

problematiserar bilden av hans lyrik som upprättande en aktiv förbindelse mellan det 

kulturella och det naturliga och ger dem ett än tydligare inslag av den platsbundenhet som 

Buell utreder. ”Hälsning till Lund och hembygden”, är en sådan dikt som utspelar sig vid 

examensdagen i studentstaden en solig försommardag. Betraktar lite på håll gör en 

representant för allmogen: 

 

[---] 

En lantlig mora med schalett på nacken, 

Rörd i sin själ att höra skolan sjunga, 

En åldrig hembygdsfe vid lägerbacken 

Band konstförfaren kransar åt de unga. 

(Österling 1927: 111) 

 

Österling arbetar med att förena den lärda och kulturellt traditionella miljön med en mer 

ursprunglig, lantlig, personifierad av den kvinna som ”konstförfaren” binder kransar åt 

studenterna. Hon är en representant för den i någon mening mer ”naturliga” kultur som 

författaren allt som oftast skildrar då han ger sig i kast med det regionala och lantliga. Det lite 

komiska begreppet ”hembygdsfe” är en kanske inte helt lyckad poetisk konstruktion, men en 

intressant oxymoron då det sagolika väsendet nog inte tidigare i lyriken knutits samman med 

den särdeles profana hembygden. Inte desto mindre förekommer begreppet i andra språkliga 

sammanhang i de kontexter där bygden sublimeras och blir något mer än ett trivialt 
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lantbruksområde. Säkert har Österling här också funnit inspiration hos Wordsworth och i de 

idéer och målsättningar man hittar i Lyrical Ballads, och i den uppsjö av svensk idylldiktning 

som producerades under andra hälften av artonhundratalet. I det följande förtydligas 

förbindelsen mellan verkligheten, naturen inräknad, och den mer kulturtyngda sfären:  

 

[---] 

Så är det med fruktbar verklighet förbunden 

Den vigda mark, där vetenskapen tjänas. 

Åt matta tankar, stapplande för stunden, 

Av slättens stjärnor åter mod förlänas. 

Den tysta styrka, som är jordens heder, 

Kan trösterik till forskarcellen tränga, 

Och själva Pallas ler vid sin kateder, 

När lärkan drillar över bondens länga. 

(Österling 1927: 113) 

 

För det kulturella och lärda utbud och de studentikosa aktiviteter som Lund kan erbjuda är 

förbundna med en ”fruktbar verklighet” och kanske inte då ens själv en del av denna 

verklighet. På detaljplanet fungerade gummans närvaro och aktivitet som en sammankoppling 

av de olika sociala och antropocentriska strata som av nödvändighet måste vara 

sammanfogade och reciproka – kulturella belöningar i form av kransar av naturmaterial. Den 

verklighet som Österling beskriver är bondgårdarna och fälten runt Lund, en stad som en bra 

bit in på 1900-talet fortfarande hade en viss lantlig charm och som ännu idag har en 

geografisk närhet till jordbruksbygden. Även om denna också är kulturell är det här relationen 

mellan den biocentriska lantligheten och den intellektuella och antropocentriska staden som 

illustreras: jordens heder kan nå fram till den idoga och isolerade forskaren, och 

lärdomsgudinnan Athena påverkas av sånglärkans sång. Sånglärkan är en av de fåglar som 

under senare år drastiskt har minskat i antal i Skåne eftersom den är så intimt förknippad och 

som fågel beroende av ett åkerlandshabitat som numera är så förändrat att den anses 

”missgynnad” av dessa kulturella förändringar (Naturvårdsverket 2008). Det som missgynnat 

fågeln är dels uppkomsten av stora, intensiva monokulturer och högeffektivt jordbruk, dels 

den successiva minskningen (”extensification”) eller totala övergivandet av perifer åkermark 

(Wretenberg 2006).  Även om lärkan fortfarande hörs på fälten och åkrarna utanför Lund är 

den därför inte alls så vanlig nu, som den var när Österling lät den figurera i denna dikt. 

Naturen är inte så stabil och evig som den kan tänkas vara. Stadd i förändring blir den inte 

den stabila samarbetspartner som den är i Österlings poem.  

 I följande strof åkallas en annan fågel som också den visat en nedåtgående trend 

de senaste åren, den för skånsk poesi så emblematiska näktergalen: 

 

Hit blåste vinden mången djärv och stridig  

signal ur tiden och den öppna världen, 

så visst som våren alltid kommer tidig 

och rustar om bland våra pilegärden. 
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Sjung om studenten! Skall det ständigt eka 

I takt med slättens uvertyr av bäckar, 

Och var i landet skulle muser leka, 

Om ej vid Lund, där näktergalen häckar? 

(Österling 1927: 113) 

 

Staden ligger öppen för intrycken från de stora sammanhangen, de politiska, sociala och inte 

minst vetenskapliga strömningar som rör om utvecklingen i världen utanför. Trots stadens 

litenhet är dess invånare mottagliga för förändringarna omkring dem. Men det är fascinerande 

att se hur Österling kopplar samman också denna kulturella utveckling med de naturliga 

processerna, vilka styr och påverkar staden i minst lika hög grad som de vilka är knutna till 

människans aktiviteter. Det finns ingen skillnad i värde mellan det kulturella och det naturliga 

här, de olika inflytandena tycks ömsesidigt nödvändiga. Den studentikosa vårvisan – ”Sjung 

om studentens lyckliga da’r” – förbinds med de vårsvullna bäckarna som rinner i och kring 

staden och studenternas sång stämmer här samman med naturfenomenen. De klassicistiska 

sånggudinnorna har valt Lund som sin lekplats eftersom man här också under en kort period 

på våren – ungefär samtidigt som de värsta studentupptågen pågår – kan höra näktergalen. 

Liksom sånglärkan har också denna fågel delvis påverkats negativt av miljöförändringarna i 

det att de habitat som gynnar dem – till exempel snårskog i närhet av sumpiga vattendrag – 

minskat på grund av att denna typ av mark kommit att ses som improduktiva impediment.  

Näktergalen hör man trots allt även idag, 2016, vid ett fåtal platser i centrala 

Lund. En given häckningsplats har varit i en liten svåråtkomlig gräs- och buskhage alldeles 

intill det gamla järnvägsspåret ut mot Hardeberga och Södra Sandby. Här finns den rätta 

kombinationen av fukt och svårgenomträngliga snår och här såg jag faktiskt för några år 

sedan en sjungande näktergal, innan löven i trädet han satt i var helt utslagna kunde jag för 

hittills första och enda gången se denna annars så svårupptäckta fågel. Men som de senaste 

årens arträkningar visat har också denna fågel minskat i antal (Naturvårdsverket 2008). 

I sista strofen visar det sig att Lund fungerat som en synekdoke för hela 

landskapet, hela regionen. Och den hänryckningens tid som beskrivs är blomstrande och ljus 

men bär också med sig minnena från det förgångna, från de fäder som blivit en del av jorden, 

men som i dessa ljusa tider man måste minnas. Den fysiska, mänskliga korporaliteten och 

landskapet förenas och blir till ett, liksom minnet och generationerna (”fäder”, ”barn i huset”). 

I det sista versparet är vi åter i Lund, i den stora park i vilken domkyrkan och de äldre 

universitetsbyggnaderna ligger. Här sker en returnering till det platsbundna och en förening 

av de naturliga processerna – ”sommarbruset” – med de fäder vilka här syftar på de gamle 

lärde som nu är döda men som förr vandrade kring bland Lundagårds träd. Som vi tydligt kan 

se kopplar Österling hela tiden samman de naturliga skeendena och objekten med de 

kulturella och historiska och låter människornas antropocentriska verksamheter ständigt 

liknas vid och vara parallella med biologiska skeenden och fenomen. Så skapas en dikt som 

inte bara är medveten om historien och människans värld utan också i högsta grad visar en 

omsorg och en kunskap om det materiella habitat i vilket kulturen dväljs. Ännu mer tydligt 

och kanske historiskt obehagligt görs detta förhållande påtagligt i den högstämda och för 

Österling ganska otypiska ”Det svenska landet”, som ångar av patriotisk naturkänsla: 
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[---] 

Här är kargt, men det friborna minnet 

är fästat bland stjärnor som sköld, 

här är kallt, men det levande sinnet 

slår gnistor ur vintrarnas köld. 

 Vad vi ärvt som vår art 

 Det skall vidare gå, 

 Fast vi lämna det snart, 

 Skall det leva ändå. – 

Så länge som sol driver isen till havs 

skall arvet bestå, som av fäderna gavs. 

 

Vår historia susar i säden, 

ej blott i baneret på stång; 

(Österling 1927: 116) 

 

De återkommande motiven om generationerna som kommer och går, om minnet, om 

människans plats i naturen och hennes ofrånkomliga koppling till sitt habitat, finns här också 

men stämningen i dikten sublimerar dessa element på ett ovanligt sätt. Naturen är fjärran och 

illustreras av konventionella tecken för något som är bortom vår kontroll – det karga, snön, 

stjärnorna, isen, havet – allt skildrat på ett ospecifikt sätt vilket gör att naturelementen ges 

symboliska funktioner på ett mer tydligt och omedelbart vis här än i andra dikter av Österling. 

Bakom dikten vilar en matris av typen – naturen härdar vår nation och vårt folk – som är 

långt ifrån den naturspecificitet och den observationslusta poeten visar i andra dikter. ”Det 

svenska landet” är en god kandidat för att vara en potentiell nationalsång, rentav på samma 

nivå som Heidenstams ”Sverige”, även om den säkert skulle ha haft större möjlighet att bli 

detta på 1920-talet, då denna typ av jämförelser mellan blod och jord var ganska vanliga. Vad 

som gör att jag ändå vill uppmärksamma denna dikt är att titeln faktiskt anspelar på en 

geografisk, topografisk entitet, nämligen landet Sverige, inte den abstrakta nationen. 

Visserligen är detta en konventionell metonymi i nationalromantiska sammanhang, men 

Österling genomför sina liknelser konsekvent och låter hela tiden just det fysiska ”landet” 

vara närvarande i diktens uttryck. Avslutningen är också den ett avsteg från en mer regelrätt 

nationalism eftersom den jämställer den symboliska framställningen av nationen – flaggan – 

med det jordbruk som ligger till grund för nationens framgångar – eller åtminstone borde vara 

ett segertecken trots jordbrukets allt minskade betydelse för landets välstånd. I någon mån 

lyckas Österling i denna dikt förena den heideggerianska heimattanken med ett slags radikalt 

omvända varianter av Buells platsteori och en post-pastoral idealism. Att resultatet blir 

besvärande nationalistiskt visar, menar jag, tydligt på den inneboende problematik som finns 

nedsänkt i de ekokritiska läsarternas vilja att rota dikten i naturbildernas konkretion. Denna 

process leder i och för sig till en förståelse för kretsloppet och människans ansvar för naturen, 

men den riskerar också att på ett otäckt sätt reifiera den politiska abstraktion en nation är. Läst 

i backspegel framträder dock ofta enbart Österlings naturkänsla och hans omsorg om de små 
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tingen i tillvaron, men en sådan omsorg bär alltid med sig ett element av något annat, outtalat, 

vilket Gunnel Vallquists ord i inträdestalet till Svenska Akademien, där hon övertog 

Österlings stol nummer 13, på ett elegant sätt sammanfattar: 

 

Vårt åttiotal, väckt till medvetande om naturens och allt levandes bräcklighet och 

oersättliga värde i skuggan av hotet från effektivitetens och lönsamhetens 

miljöförstörande krafter, detta åttiotal som i sin hjälplösa språkfattigdom uppfinner ord 

som ”förnyelsebar” och ”småskalig” för att uttrycka omsorgen om de nära tingen – nog 

borde det i Anders Österling först kunna känna igen sin egen längtan efter närhet till 

tillvarons grund, och i hans lyriska känsla, destillerad till en ordets klarhet fattbar för var 

och en som kan läsa innantill, finna tillbaka till ett språk värdigt de realiteter man vill 

värna om. Det ligger i tiden en appell om återvändande till naturen, men detta 

återvändande förenas ibland med en primitivism som måste ha varit Österling djupt 

främmande. Natur är inte okultur; Österlings kärlek till naturen, till det lilla och det 

enkla, är skiljaktiga från hans kultur, hans humanism. (Vallquist 1982: 12) 

 

Gabriel Jönssons bit av Skåne 

Gabriel Jönsson skriver helt i Österlings anda men är en mer folklig poet på så sätt att hans 

dikter ofta är mer sångbara, enklare att ta till sig och framför allt saknar de det ibland 

elaborerade bildspråket vi kan hitta hos den äldre författaren. De klassiserande drag som 

Österlings poesi har fattas nästan helt hos Jönsson, som vid en ytlig läsning ger intryck av att 

vara en mindre reflekterande diktare. Hans plats i de litteraturhistoriska sammanfattningarna 

är på grund av detta mer ringa än Österlings och hans dikter har inte tillnärmelsevis fått 

samma uppmärksamhet eller värderats lika högt som hans kollegas. Antagligen beror detta – 

förutom att hans dikter inte har samma intellektuella stuns som Österlings – att han också är 

mer nära till klichéer och konventioner, stereotypa skildringar av landskap och människor. 

När en konvention övergår i en kliché är inte lätt att avgöra men jag skulle tro att den raskt 

marscherande, jämnt rytmiska och sällan överraskande texturen i hans dikter snarare gör dem 

(eller åtminstone gjorde dem) lämpliga som dagslyriska alster man kunde ta del av vid 

frukostbordet och sedan glömma. Eller – om man inte var kräsmagad kulturelit – memorera. 

Anders Palm skriver apropå detta i Skånes litteraturhistoria:  

 

1927 inträdde journalisten och författaren som medarbetare i Sydsvenska Dagbladet 

med särskild uppgift att medverka med kåserier och rimmerier på tidningens 

lantbrukssida, som fanns införd varje fredag. Därmed inledde han en egenartad karriär 

som jordbrukspoet, en roll som i flera decennier skulle bestämma inriktningen av hans 

lyriska verksamhet. 

 Meningen var att poeten skulle medverka på sidan med diktade kommentarer till 

böndernas sysslor och gestalta det odlade landskapets växlingar från den ena årstiden till 

den andra i ett slags lyrisk bondekalender. Hela samlingen från 1946, Mellan himmel 

och blandsäd, är komponerad som en årstidskrönika med samma periodicitet som på 

lantbrukssidan, en dikt för varje vecka. Författaren själv var den förste att erkänna att 

denna kalenderpoesi kanske inte var lyrik för evigheten och att det, som han uttryckte 
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det, ”ibland klumpade sig för mycket jord vid versfötterna i dessa smådikter och att 

himlen över blandsäden då och då blev för låg”. (Skånes litteraturhistoria I 1996: 182f)  

 

Liksom Österlings poesi är Jönssons intimt förknippad med det skånska landskapet, som 

också Karin Karlsson flera gånger betonar i sin avhandling om poeten (Karlsson 1977), och 

totalt sett nog ytterligare så än hos den äldre kollegan. Jönsson har också ännu mer begränsat 

den geografiska lokal som han beskriver i sina dikter till Öresundskusten och Ven (eller Hven 

som poeten föredrog att stava det), mitt emellan Skåne och Danmark. Han menade rentav att 

livslinjerna i hans vänstra hand liknade den skånska västkusten (Jönsson 1950). Detta gör 

honom i hög grad till en platsens poet men också hos honom blir det skånska inte bara en 

regional angelägenhet utan fungerar som poetiskt grepp som en synekdoke eftersom det blir 

ett slags miniatyrbild av det svenska i största allmänhet. I hans dikter finner vi också inte 

sällan hänvisningar till minnet och inte minst då till ett minne som är bundet till en särskild 

plats eller en unik naturupplevelse. I ett nästan lyriskt prosastycke beskriver han trakten kring 

Glumslöv och särskilt Örenäs slott, mellan Landskrona och Helsingborg, byggt av 

sockerbrukslegenden Justus Tranchells rikedomar, på ett sätt som visar hur det förgångna och 

minnena värderas och de samtida (1932) ekologiska förändringarna lätt beklagas: 

 

Som bekant är det byggt för tranchellska sockerslantar - och har alltså i eminent grad 

med den skånska jorden att göra. Det tråkigaste med det är kanske att så många fattiga 

fiskarhustrur krupit bland betorna i sur oktoberväta på den plats där det står, och jag 

tycker på tal härom, att Sockerbolaget borde köpa detta alltför stora privathus och 

årligen i november ställa till en bankett för betfolk där [---] Stubbpilarna som funnos här 

för tjugo år sen har huggits bort, och jag anser det vara tillåtet att sörja dem [---] Och 

den [trakten kring Örenäs] är vacker just därför att så gott som varenda fläck därav är 

odlad, därför att den är helgad av lång och vördig tradition, därför att man vid dess åsyn 

känner samlade generationers möda, hopp och tro i ett kvarblivande, ogripbart komplex. 

(Jönsson 1950: 62ff) 

 

Många av hans dikter är mycket naturnära och vi hittar ofta konkreta naturbetraktelser som 

vittnar om en god kännedom om traktens flora och fauna, och det finns en strävan att placera 

människan och de kulturella aktiviteterna i ett biologiskt och geografiskt betingat habitat där 

bruk och naturprocesser samverkar till att skapa ett större helt. Gabriel Jönsson är sålunda en 

sorts ekopoet utan att för den skull vara programmatisk. I hans dikter finner vi porträtt av 

bönder och fiskare, lokala anekdoter om till exempel väntande fiskarhustrur. Ändå får man 

nog säga att hans lyriska produktion överlag präglas av ett slags naivitet där de naturliga 

processerna betraktas som ett harmonierande mikrokosmos. Hans texter är otvetydigt tekniskt 

skickliga, men de skånska klichéerna skapar ibland en känsla av övermättnad. Det som 

särskilt intresserar en ekokritisk forskare är dock det sätt på vilket man och landskap skildras 

som ett odelbart helt. Första diktexemplet är hämtat ur Årsringar och bär titeln ”I 

sommarnatten”: 

 

Se, vattnen står fulla av yngel och rom, 
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och tumlaren leker i blickstilla sjön. 

Och solen, som ankrat i norr, vänder om 

och går som en skuta med glimmande sprön 

mot morgonens kust där det skiner 

av juni och ljuva jasminer 

 

Se, hararna dansa kring hundkäxans knän, 

och bubblande banar sig sorken sin gång. 

Men näktergaln sjunger i daggiga trän, 

och timmarna bli en sekund vid hans sång. 

Och ord, som jag ej vågat snyfta, 

likt klara koraler sig lyfta. 

 

Se, här är min lustgård, när solskivan sänks 

och simmar i Sundet en blundande natt. 

Och här är mitt hjärta, som du får till skänks, 

när solen går opp över doftande kratt 

och kysser i kärlek och ära 

– som du skall kyssas, min kära. 

(Jönsson 1927: 76f) 

 

Agrara aktiviteter ses som ”naturliga” snarare än ”kulturella”. Människan är en del av det 

fruktbara landskapet och uppfylld av just detta landskaps genius loci. Harmoni och jämlikhet 

härskar i den skånska bygden. En följd av detta blir att det idylliska är den dominerande 

landskapsbilden. Idyllen är präglad av en cyklisk tidsuppfattning: återkomst och repetition av 

särskilda händelser så som årstiderna, månaderna, åkerbrukets långsamma rytm. Här 

återfinner vi också bestämda klichéer, djupt rotade i den lokala, litterära traditionen från 

Sveriges djupa söder: det vitkalkade korsvirkeshuset; sockerbetorna; den gula rapsen och 

fältens vete; bokarna, pilarna och hästkastanjerna. 

En naiv men inkännande närhet till naturen och en omsorg om det biologiska är 

genomgående drag i hans dikter. I ”Kustland” framgår det tydligt vilket slags upplevelser som 

premieras och kan förstås som genererande en lyckokänsla, de är självfallet genererade av 

naturliga objekt: 

 

[---] 

Ack, det är ändå någonting 

som närmre dig vill rycka: 

en hyacint, ett minnes sting, 

en lärka som går opp ur råg. 

Och därför fylls du med en våg 

av oresonlig lycka. 

(Jönsson 1941: 10) 
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Dessa små minutiösa detaljer, en hyacint, en lärka, blir i dikten redskap för epifani då ”du” 

upplever dem eller söker sig tillbaka till dem. Särskilt två moment i dikten är elegant 

skildrade och visar upp en förmåga till att relatera observationer på ett övertygande sätt. ”Ett 

minnes sting” kan ju sägas beskriva den känsla av nostalgi, sentimentalitet eller kanske rentav 

en lätt upplevelse av ånger som kan förknippas med ett särskilt minne. Att poeten använder 

sting – som om minnet vore ett getingbett eller något liknande förstärker dess plötslighet och 

också det faktum att det inte enbart är angenämt. Det väcker upp diktens du och får honom att 

uppleva det platsanknutna förgångna. Ögonblicksskildringen av lärkan är särskilt effektiv 

eftersom den på ett mycket skickligt sätt fångar sånglärkans beteende. Lärkan sitter under 

häckningstiden för det mesta och trycker på marken, litande till sin fjäderdräkts kamouflage, 

men kommer vandraren för nära flyger den kvickt upp från sin väl dolda position med snabba, 

nästan fladdrande vingslag och försöker sedan locka den störande ifrån det tillfälligt 

oskyddade boet. De upplevelser så som de beskrivs ”närmre dig vill rycka” ett uttryck som i 

denna kontext troligen avser en närhet till de diminutiva ting som duet möter i skildringen. 

Detaljen är alltid nödvändig i den ekologiskt inspirerade dikten, och vad Jönsson förmår göra 

är just att skapa en närhet i detaljen som vittnar om en omsorg om de processer som omger 

oss. 

Samma diminutiv, nedtonad naturupplevelse finner vi i ”Narcisserna och 

staren”: 

 

[---] 

Men från den tuva som stod där så vissen 

 – liksom ett skägg på en landsflyktig konung – 

lyfte den klargula kalljordsnarcissen 

stilla sin kalk med en starkare honung. 

Bina med sugrör som snabba harpuner 

Brummade inne i blomstrens basuner. 

(Jönsson 1941: 19) 

 

Dikten är upplagd som ett slags miniatyrdrama där observatören skildrar ett förlopp som vore 

det betraktat från en grästuva, en tuva som också är scen för händelserna. Även om den första 

liknelsen i utdraget är lite sökt och det dessutom väl är svårt att förstå hur just en biltog 

monark kom att tjäna som bildled, är den intressant så till vida att det är det naturliga objektet 

som liknas vid det mänskliga. Den bild av ofruktsamhet och icke-liv som vi möter fungerar 

som en tydlig kontrast till ”kalljordsnarcissen”, en av Jönsson konstruerad sammansättning, 

en vanlig, gul påsklilja, bland annat därför att liknelsen med ”basuner” ger en liten antydan 

om blommans form, samtidigt som den i den avslutande kupletten skapar en fyrvärdig 

allitteration: bina, brummade, blomstrens, basuner som vi kan uppmärksamma som ett 

exempel på en nästan konkretistisk lekfullhet som inte var poeten främmande.  

Ur ett ekopoetiskt perspektiv är det återigen detaljrikedomen och den goda 

biologiska observationsförmågan som måste uppmärksammas. Det förmänskligande som görs 

av binas sökande efter nektar hindrar inte dikten från att förmedla bilden av hur bina, just med 

hjälp rörelser av sina långa tungor, och sina käkdelar – mandibler – som kan formas till ett 
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slags sugrörsliknande organ – för upp nektar genom matstrupen till den särskilda 

honungsmagen som töms då de återvänder till bisamhället. Till skillnad från de flesta av de 

exempel av Jönsson jag använder mig av är detta inte explicit regionalt förankrat utan 

förstärker främst bilden av honom som en utomordentligt intressant skildrare av flora och 

fauna. Då är ”Mot skörd” mer lokalbunden eftersom den skildrar ett skånskt 

jordbrukslandskap. Den avslutas också med ett slags hyllning både av jordbruksarbetet och av 

den gröda som odlats: 

 

[---] 

Ja, tack för detta: 

den djupa mätta 

och mogna glansen 

av gulnad säd, 

den grova kaka 

som vi få smaka 

när lien slutat sin lugna raid. 

(Jönsson 1941: 36) 

 

Sammanfogningen av det lantliga arbetet med säd och bröd är ett typexempel på georgisk, 

regional poesi som förankrats i det pågående bondeåret med dess cykliska tidsuppfattning. 

Naturens processer sammankopplas intimt med det mänskliga och resultatet av människornas 

odlingsmöda, deras förmoderna slit, är också bokstavligen det som föder dem. Det finns inget 

elegant eller finkulturellt i den värld som beskrivs; det är en grov kaka människorna får ta del 

av, och lien går fram som i en ”raid”, en krigisk liknelse som i sammanhanget ger dikten ett 

litet humoristiskt intryck. Det bör ju också uppmärksammas att denna aktivitet är nödvändig i 

det att den avslutar växandets process; i stället för att torka ned och vittra bort, tas säden om 

hand och blir en del av det mänskliga kretsloppet. Också i nästa exempel finns den temporala 

markören ”mot” med i titeln, liksom inslaget av tacksägelse, men nu befinner vi oss längre 

fram i årets cykel, ”Mot årets slut”: 

 

[---] 

Den goda trogna jorden, 

Jag vill välsigna den, 

Som gav oss bröd på borden 

Och var oss som en vän. 

 

Och du som ren i dragen 

Rör dig bland ök och nöt 

– i morgon, Anna-dagen 

lägger du fisk i blöt 

(Jönsson 1941: 45) 
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Diktjaget vänder sig direkt till den jord som föder honom och tackar den. Jorden har 

antropomorfa drag och är en del av det mänskliga samfundet och de mänskliga sambanden. 

Återigen ser vi hur nära diktaren låter jorden knytas till den kulturella sfären och rentav bli en 

av de mänskliga karaktärer som befolkar hans dikter; så nära stod inte jorden 

bondebefolkningen i Österlings dikter. Inte heller finns den lite naiva vördnad som Jönsson 

uppvisar hos denne mer cerebrale poet.  

Den årstidscykliska diktsviten avslutas stilenligt med ”Nyårsafton”: 

 

Sylvestertyst är gården. 

Lugnt vila plog och harv. 

Vid förstugan har Forden 

Gjort årets sista varv. 

Så sover hela stället 

I mossgrönt och i vitt, 

En värld i världens mitt 

Som bidar hanegället. 

(Jönsson 1941: 47) 

 

”En värld i världens mitt” är sannerligen en ambitiös och uppfordrande beteckning på den 

skånska gården, som därmed förankras till en mångfasetterad, men strängt lokal plats i Buells 

anda. Intressant att iaktta är hur Jönsson här faktiskt besvärat sig med att skapa ett slags 

samtidighet i dikten genom att introducera den tämligen opoetiska Forden, ett drag i hans 

poesi som också tydligt skiljer den från Österlings och kanske rentav kan sägas peka fram mot 

en mer enkel, rentav nyenkel stil, där kommunikationen och beskrivningen av undret i 

vardagen är betydelsefulla element. Sammansättningen ”Sylvestertyst” blir också det en 

markör för hur poeten signalerar personlig stil och vilja.  

En annan dikt som hämtar sin näring från det vardagliga jordbruksarbetet är 

”Plöjaren”: 

 

Se, jorden häves 

för mina händer 

som havets vågor 

vid skumma stränder. 

Den vältrar, glänser 

och går till vila 

varv efter varv 

bakom plogens bila. 

(Jönsson 1941: 69) 

 

Redan den enkla formen och stenstilsartade uttrycksfullheten gör att dikten ger intryck av att 

också till sin form illustrera den enformiga syssla som beskrivs. Kopplingen mellan åkern och 

havet skapar också en illusion av väldighet och en evigt återkommande rörelse, liksom också 

upprepningen ”varv efter varv” gör. Skeendet betraktas och beskrivs av plöjaren och han är ju 
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också den som sätter jorden i rörelse. Sättet att låta bonden själv reflektera över sin ganska 

vardagliga syssla är inte ovanlig i regional poesi, men kanske är nästa strof snarast en 

överföring av skribentens egen önskan att utföra ett konkret, monotont och därmed också 

rogivande arbete: 

 

Det är så vilsamt 

att gå och plöja 

och låta tanken 

vid jorden dröja. 

Må andra mörda, 

må välden braka 

Jag måste ha 

mina fåror raka. 

(Jönsson 1941: 69) 

 

Det är bondens strävan att hänge sig åt sitt enkla men betydelsefulla arbete och fullgöra det så 

noggrant och elegant som möjligt. Hänvisningen till det pågående världskriget görs på ett sätt 

som signalerar ett upphöjt ointresse för de internationella skeendena och kanske ett mått av 

självgodhet. De raka fårorna är det plöjaren har framför sig – eller mer bokstavligt bakom sig 

– och de utgör hans värld, hans välde, det enda som han behöver råda över, men det han råder 

över på ett sätt som på ett paradoxalt sätt ytterligare förminskar de avlägsna krigshändelserna. 

Plöjaren saknar dock inte insikt om vidden av det som sker i världen utanför:  

 

Svårt är det stora 

som är på färde, 

men gå och plöja 

har vikt och värde. 

Med ögat oskymt 

av blod och ära 

skall jag se till 

att min jord må bära. 

(Jönsson 1941: 70) 

 

Bondens arbetsuppgifter framställs som oförändrat viktiga också i den svåra tid han lever i. 

Värdet av denna aktivitet är så stor att den överskuggar betydelsen av det krig som står för 

dörren. Dikten förmedlar en insikt om att det vardagliga lantbruksbestyret är av sådan 

karaktär att det inte går att genomföra på bästa sätt om ens medvetande är förblindat av tankar 

på ”blod och ära”. Blicken ska alltså riktas framåt mot hantverket och det produktiva 

brukandet av jorden även i krigstid: 

 

Jag äger bröder 

i andra länder 

där bondblod rinner 
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i tiltans ränder. 

En gång hos dem ock 

en lärka höjer 

sin drill och ser 

hur en bonde plöjer.  

 

Sept. 1939 

(Jönsson 1941: 70) 

 

 

Bonden visar sig ändå vara en reflekterande internationalist som är medveten om att det han 

gör i det land – opåverkat av kriget uppenbarligen – äger sin motsvarighet ”hos dem”. Han 

äger också insikt i att det är hans egen klass som lider svårast av kriget och i en intressant 

koppling mellan blod och jord – böndernas blod som rinner i ”tiltan”, alltså den jordremsa 

som lagts åt sidan av plogen. En upplöjd åker består av fåror som liknar små åsar och dalar 

och den bild som Jönsson här skapar av bondeproletärens blod som färgar marken finns det 

gott om exempel på, främst i litteraturen från första världskriget, då soldaterna bokstavligen 

göt sitt blod i den uppslitna, flandriska jorden. 

I flera dikter i samlingen, till exempel ”Här hemma”, relateras den skånska 

hemvistens relativa trygghet till den annalkande krigsfaran. Dikten är obekymrat 

regionalistisk och Jönsson tycks här förespråka ett isolationistiskt ideal. Återigen förlitar han 

sig på poetiska grepp som allitteration och slagkraftiga rim; sammansättningen 

”septembertimma” skapar inte bara en koppling till det ännu soliga förhöstlandskapet utan 

också till det tyska angreppet på Polen 1939, som i och för sig ägde rum i ett annat land, och 

på andra sidan Östersjön, men ändå så nära att det uppfattades som hot mot hembygden och 

regionen, vars pastorala harmoni måste värnas till varje pris. ”Här hemma” ger också typiska 

exempel på denna isolationistiska tematik: 

 

[---] 

Här är ännu ro och fred. 

Höstens tecken glimma. 

Slitet solsken strömmar ned 

Såsom solsken har för sed 

En septembertimma 

 

Livet går i vanda spår 

Inom gamla gränser. 

Jorden doftar god i år, 

Och ett väldigt stackmoln står 

Som ett torn och glänser 

[---] 

– Herre, huru länge? 

(Jönsson 1941: 71f) 
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Frågan som avslutar dikten är tänt att ligga i bondens mun, han som känner hotet från branden 

i Europa. Men de citerade stroferna innehåller också antydningar om ett habitat som är invant, 

fruktbart och till synes oförstörbart. Stackmolnet skulle kunna förebåda ett hot men är i stället 

skildrade i positiva ordalag och betecknar snarast något sublimt, vackert, ett fenomen som 

inte konnoterar något ovälkommet, främmande utan bådar gott och fruktbart höstregn som 

ytterligare bidrar till jordens givmildhet. En annan dikt på samma tema heter ”Höstgödsling” 

och här använder sig Jönsson av en ännu tydligare läsanvisning som pekar an mot det 

pågående storkriget och till beredskapsstämningen i Sverige genom att diktjaget säger sig vara 

”förlagd till denna trakt” som om det bokstavligen var en soldat som vaktade sin plats mot det 

utifrån kommande hotet: 

 

Jag är förlagd till denna trakt. 

Här skall jag hålla jord vid makt 

och göda den och hjälpa den 

så den kan ge igen. 

(Jönsson 1941: 73) 

 

Målsättningen är att ”hålla jord vid makt”, alltså på ett sunt och hållbart sätt bruka den så att 

den förmår skänka föda och inkomst år ut och år in. Samspelet mellan natur och människa är 

klart uttalat i dikten och också det faktum att människan framstår som en nödvändig faktor för 

jordens fruktbarhet. Jönsson excellerar här i företrädandet för ett naturnära och 

kretsloppsbundet jordbruk där människans inverkan inskränker sig till att vara hjälpande och 

stödjande och där en förutsättning för detta samband är en insikt om att de naturliga processer 

som jorden är inbegripen i måste aktas, och han kan därmed inkluderas bland de poeter som i 

Giffords mening skriver post-pastoral lyrik. Dikten pekar också ut historien och 

minnesprocessen med vilken jaget är knuten till släktled efter släktled vilka i sin tur också har 

respekterat samhörigheten med jorden: 

 

[---] 

Och bakom oss förnims i ron 

den stora bruna bataljon 

av bönder som i led på led 

sörjt för sin jord i fred. 

(Jönsson 1941: 74) 

 

Militärmetaforiken skapar ett samband med krigshändelserna på andra sidan Östersjön men 

den är också ett slags mot-vokabulär, eftersom Jönsson använder sig av ordet ”bataljon” på ett 

kontrastivt sätt i vilket det krigiska uttrycket i stället ges en vårdande och ekologiskt 

medveten betydelse i det att det kopplas samman med den omsorg forna tiders bönder visat 

jorden. På ett helt annat sätt än de bataljoner som vid diktens tillblivelse förödde Polens jord, 

har de visat respekt för de naturliga processerna, en respekt som ärvts från den ena 

generationen till den andra och därmed är djupt rotat i det förgångna, en Heideggersk rotadhet 
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som med stor emfas, allitterationer, inrim och rim slås fast i följande fras från dikten 

”Fristad”: 

 

[---] 

Här har du dina fäder 

Boplats, brud och bröd. 

Här är lä och stilla väder 

mitt i storm och nöd. 

 

Okt. 1939 

(Jönsson 1941: 76) 

 

Den patriarkala släktordningen visar var jaget hör hemma, var hans plats befinner sig i de 

stora sammanhangen och om vilken del av världen han ska visa omsorg, odla och bebo. I 

bakgrunden finns naturligtvis en omsorg också om människoliven som residerar i lokalen, en 

djupt känd önskan om att de hellre ska leva kvar i harmoni med de naturliga skeendena än 

utsättas för krigets faror. Men det finns i denna hållning ett inslag av heimatfilosofi som inte 

bara är av godo. Det vilar ett moln av nationell självgodhet och isolationism över dessa dikter 

som är en nödvändig förutsättning för att skapa en platskänsla som visserligen kan innefatta 

en omsorg om de naturliga processerna, men som inte desto mindre i förlängningen genererar 

det vi idag ser i landskapet, nämligen den avoga inställningen till omvärldsinflytande 

överhuvudtaget.  

När krigshotet i april 1940 ryckte allt närmare den svenska gränsen gav Jönsson 

hotet uttryck i dikten ”Vid Öresund”, och i ”Juni 1940” ges de pågående krigshandlingarna en 

rural bildlighet av synnerligen påtagligt slag: 

 

[---] 

Slokande på hjässans spjut 

fäller klövern vingen. 

All dess sötma skall ta slut, 

ljuva länder plånas ut, 

blödande av stingen. 

– Glädje känner ingen 

(Jönsson 1941: 80) 

 

Frasen ”på hjässans spjut” anspelar troligen på den schabloniserade framställningen av den 

tyske soldaten, med sin pickelhuva, men Jönsson låter också metaforen inkludera 

hänvisningar till jordbrukssfären med dess klövervall. Det är naturligtvis symptomatiskt att 

han hämtar sitt bildspråk från jordbrukets område i detta georgiska sammanhang. Det samma 

sker i dikten ”Slåttertid”, i vilken det svenska eller snarare skånska landskapet hyllas som en 

plats att försvara: 

 

Det är evigt vacker detta: 
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Fred i landet, hö som bärgas, 

Pilträd som ha silverhätta, 

Säd som snart skall gyllenfärgas. 

Detta är dock värt att värjas. 

(Jönsson 1941: 81) 

 

Återigen görs en anknytning till historien, till minnet genom konventionen att anropa de eviga 

värdena, men det som gör dikten tidsbunden är att det är ”fred i landet” och att det agrara 

landskapet är ”värt att värjas” från den tyska expansionen eller från kriget i största allmänhet, 

men det är också en konservativ eller reaktionär hyllning till den plats som Jönsson vill bli 

förknippad med och den attityd som är knuten till den. Fortsättningen av dikten förstärker 

intrycket ytterligare: 

 

[---] 

Tacksam står jag högst i lasset 

som en svettig bond-Apollon, 

medan hästarna i gasset 

blänka såsom bokeollon 

i det gröna pilträdspasset. 

(Jönsson 1941: 81) 

 

Tacksamheten rör naturligtvis den lyckade skörden och kopplingen till den antika 

gudagestalten följer väl i spåren på till exempel Karlfeldts sätt att sublimera sina dalkarlar. 

Den homoerotiska gestalten förenas sinnligt med de ansträngda hästarna och som genom en 

lövad sal åker ekipaget med sin gediget slitande bonde. Och trots att skörden inte varit helt till 

belåtenhet finns det ingen anledning till klagosång: 

 

Mager var den första given, 

men den var och är min egen. 

Och mitt hopp vill öka stegen, 

fast den stora skördekniven 

ännu blodar mänskoliven. 

 

(Juni 1940) 

(Jönsson 1941: 82) 

 

 

Nyckelorden är ”den var och är min egen” som pekar ut den självägande odalbondens rätt till 

sin egen jordlott och också markerar mot de ockuperade folken, vars öde det är att ha hamnat 

under ”skördekniven” som på ett annat, förgripligt sätt går lös på den skånske bonde-Apollons 

fränder i fjärran land. Det är dock inte medkänslan som dikten främst vill förmedla utan 

snarare just vikten av att den svenska bonden ännu får lov att så och skörda sina grödor utan 

inblandning från främmande makter. I och med uttrycket för denna strävan ligger Jönsson 
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mycket nära den regionala konventionen och också den nationalistiska, isolationistiska 

idiomatik som sammanför tanken på den skyddade, vårdade jorden, de naturliga processerna 

och objekten förknippade med denna, med en känsla för platsen som inte är inkluderande utan 

tvärtom exkluderar det främmande. Även om kontexten här är andra världskriget – en 

mänsklig katastrof ingen svensk i grunden kunde önska sig skulle komma över en 1940 – är 

argumenten är inte i första hand fred eller oro för att människor ska offras, utan att jorden man 

odlar och äger ska komma i en främmande makts besittning. I skugga av kriget pågår hela 

tiden folklivet, som det gjort i generationer tidigare, och kriget är blott en fond för den 

skånska lantmannens dagliga sysslor, som här i dikten ”Flundrör”: 

 

[---] 

Än står en kornblixt över västerkanten, 

och än står sillen som en vägg vid Hven, 

och just som stimmet vänder under branten 

ger den åt himmelen sitt återsken. 

 

Då gå vi ut med stampande motorer 

och driva genom minmörkt vattenbrus. 

Och krigets spårljus stå som meteorer 

helt nära hemmets stockrosklädda hus. 

(Jönsson 1941: 86) 

 

Hemmet beklätt med stockrosor är ett emblematiskt tecken för tryggheten och det enkla 

skånska livet där vardagen pågår trots att havet är fullt av minor och kriget rasar på andra 

sidan Sundet. För en ekokritiker är det centralt att se hur Jönsson här skildrar ett fiske ännu 

opåverkat av det industriella överuttaget av fisk, som i och för sig inte berört Öresund lika 

mycket som till exempel Östersjön och Kattegatt, men som gett avtryck också där. Att ”sillen 

står som en vägg vid Hven” återskapar många av de bilder av marint överflöd som 

härstammar från det förrförra seklet, då just stapelvaran sill tycktes finnas i obegränsade 

mängder, och stimmen var så stora och täta att de tycktes svårgenomtränliga. Jönsson har 

också på ett skickligt sätt fångat stimmets rörelsemönster; sillarnas ryggar är mörka men när 

de samfält ”vänder” blixtar den silvriga sidan till just så som beskrivs i dikten – 

naturiakttagelse är alltid ett nödvändigt inslag i en god ekopoets dikter. Han vet också, att 

havet särskilt vid den norra sidan om Ven stupar brant ned mot nästan femtio meter, bara ett 

kort stycke ut från land, ett utmärkt ställe för fiske, ännu i skrivande stund. Flundrör är ett 

äldre namn på den norra delen av det lilla fiskeläget Ålabodarna vid Öresund, där Jönsson 

växte upp, och han har i en essä fört ett resonemang kring ortens förändrade status i och med 

jordbrukets effektivisering och fiskets borttynande på grund av ökad industrialisering, som 

påminner starkt om de post-pastorala tendenser Gifford uppmärksammar och därmed är ett 

gott exempel på ekologisk medvetenhet: 

 

”Kungsvägen” ovanför backen, som de gamlas förfäder berättat om, är utplånad och 

lagd till åker och ägor, men ännu ser man på kusthöjden konturerna av skansar och 
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redutter. Vi kallade dem i vår barndom för ”batterierna”, och där var gullvivornas 

paradis. I maj lyste de så gula som de knappar karolinska krigare buro, men nu böljar 

bara det matnyttiga vetet där primulans rötter stått [---]. Men fiskeläget ligger där, och 

det lever. Inte av fiske precis, ty detta har med åren blivit ett alltmera slumpmässigt och 

tynande näringsfång. Varför det är så vet ingen. Man har skyllt på kolslaggen som 

vräkes ut från ångbåtarna och förstör havsbottnens gröda, men den förklaringen synes ej 

räcka långt. Andra ha lagt skulden på ett demokratiskt styrelseskicks bekanta ömhet för 

vårt lands fiskenäring, och dessa ha kanske haft lika lite rätt, men faktum kvarstår i alla 

fall: Sundet är inte så fiskrikt som förr – och inte så roligt heller. (Jönsson 1950: 30ff)  

 

 

I dikten ”Släktsaga” är detaljrikedomen mindre, och syftet mer vidlyftigt. I denna dikt görs 

tydligt att målsättningen är allmängiltig och inte specifik; här är det generationer av 

sydskånska bönder och fiskare som gör sina röster hörda: 

 

Från morfars far och farfars mor 

har släkten sin saga 

två åror och en slaga 

och sist min trygga sång som gror 

ur fädrens gamla lära 

om jordens ans och ära. 

(Jönsson 1941: 95) 

 

Inledningen signalerar ålderdomlighet och släkthävd och ätten har rent av sitt ursprung i en 

avlägsen sagatid. Årorna och slagan symboliserar agrara sysslor men här finns också en ”sång 

som gror” som vore den en del av den jord släkten är satt att bruka. Den kunskap som jaget 

bär med sig är att jorden både ska odlas och vårdas, det vill sägas tas om hand med omsorg. 

Det som betonas i strofen är ju just ålderdomligheten och hävden i detta sätt att förhålla sig 

till naturens processer. Det är också kännetecknande att adjektivet ”trygga” är placerat på ett 

sådant sätt i raden att det särskilt betonas och därmed ges en extra tyngd. Tryggheten är 

förknippad både med platsen och med de kultiverande verksamheterna, med jordbruket och 

fisket, men det är också kopplat till minnet och det förgångna, till de generationsled som 

föregått jaget och berett marken för dess liv. Man bör också notera paret ”ans och ära” som 

elegant sammanfattar den odlade jordens dubbla funktion: något som kontrolleras, gödslas, 

besås och vars grödor man skördar, men också något livsuppehållande, livgivande och 

därmed också ärbart och nödvändigt att vörda. Dikten fortsätter med att specificera 

lantbrukarmännens vardagsliv, och här betonas kollektivet, snarare än individen: 

 

Från döda fäder ha vi ärvt 

ett backdrag och en åladrätt 

och blivit män och äktat kärvt 

en stadig tös i spetsschalett 

och slitit våra åror 
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och plogat raka fåror. 

(Jönsson 1941: 95) 

 

Nästan schablonartat skildras här bönderna och fiskarna som ”äktat kärvt en stadig tös”. 

Jönsson använder också dialektala beteckningar på praktiska ting, ”backdrag” och ”åladrätt”, 

för att på så sätt markera kännedom om den jordbruksbefolkning han skildrar; han visar också 

att deras stolthet vilar på tämligen enkla saker – som att ro kraftfullt och plöja rakt –  

sysslor som trots sin enkelhet förutsätter just det arv som nämns i den inledande raden. 

Avslutningen är nästan metapoetisk i sin reflekterande självmedvetenhet: 

 

[---] 

Ur denna saga sjunger jag 

i raka trygga fåror 

en sång vars rytmer likna slag 

av säkra fiskaråror 

–  en sång som söker ära 

de ting jag håller kära. 

(Jönsson 1941: 97) 

 

De rytmiska årtagen illustreras genom diktens fonetiska och metriska effekter. Det som sker 

är att sången, dikten, inte bara är en verbal hyllning till de enkla men nödvändiga jordbruks- 

och fiskerisysslorna, utan i sig själv ett praktiskt exempel på tillämpningen av dessa 

verksamheter. Genom att sjunga rytmiskt och i rader visar sångaren att hans förmågor ligger i 

paritet med de bönder och med den yrkesskicklighet han ärar. Mer ödmjuk och reserverad är 

attityden i ”Gullvivskust”, en dikt som avslutas så här: 

 

[---] 

Men hemma satt de gamla 

i fred för barnbarnsraden. 

De hade bett oss samla 

gullvivor, ty i bladen 

fanns bot emot melankoli. 

Det visste inte vi. 

 

Nu känner jag den kuren. 

När något slår och skövlar 

skimrar i majnaturen 

en skans med kattastövlar. 

Det strömmar mod, det stiger lust 

ur minnets gullvivskust. 

(Jönsson 1941: 105) 
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Gullvivans läkande förmåga är känd sedan länge men är alltså också förknippad med en äldre 

generation som med dess hjälp kunde bekämpa tungsinnet. Jaget har i och med att han blivit 

äldre förstått gullvivans förmågor och när ”något” härjar så blir örten ett skydd mot det 

främmande hotet. Hotet får väl sett i denna kontext förknippas med det pågående världskriget, 

och ”kattastövlar”, som är ett lokalt namn på växten, bär blommor som med lite god vilja och 

fantasi kan likna små stövlar. Man får lägga märke till att vi återigen har med minnet att göra, 

det är ur ”minnets gullvivskust” som modet kommer, alltså ur det förgångna, det flydda. Detta 

inslag förstärker ytterligare det intryck som studerats tidigare, nämligen att jaget i stället för 

att engagera sig i världshändelserna snarare går tillbaka till sin plats och rotar sig där som om 

det vore en sista bastion mot det yttre hotet, mot de pågående förändringarna. Rentav är det så 

att denna isolationism måste sökas i det förgångna eftersom nuet inte kan ge någon svalka för 

det hotade medvetandet. Kanske har detta faktum också att göra med Raymond Williams 

metaforiska rulltrappa ned, till en tid då ett slags regional ekologi, en det förgångnas ekologi, 

där ordning, cyklisk tid och lantbrukets stadiga, återkommande rytm var nödvändiga 

förutsättningar för trygghet. Den melankoli åldringarna upplevt då de betraktade sina 

barnbarn kommer sig väl av en dyster men nödvändig insikt om att släkte följer på släkte och 

att den egna tiden till slut var utmätt. Långt svårare är det för diktens jag att i sin egen samtid 

finna tröst för de skeenden som är så avlägsna och väsensfrämmande att de måste botas med 

en hänvisning till minnet. 

Detta den svårhanterliga orons predikament återfinner vi också i ”Griftegården”, 

i vilken döden blir lösningen på jagets oro: 

 

[---] 

Det blir väl gott att få en gård 

som ligger vackert till 

när själv jag ligger gill 

och inga vägar föra vill. 

Men packa jorden hård 

hård! 

 

Jag är så hungrig än och het 

på allt som från mig flyr, 

på stora ting och små bestyr 

och allt jag inte vet. 

Var dag som går, var dag som gryr 

allt närmare jag dock mig tyr 

till sockenjordens evighet. 

(Jönsson 1941: 130) 

 

Den ungdomliga nyfikenheten förbyts mot ålderns trygghet men också en viss inskränkthet. 

Betecknande är att jagets strävanden allt mer kommer att reduceras till en mycket begränsad 

plats, till sockenjorden, där natur, kultur, minne och historia förenas till ett odelbart helt och 
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jaget slutligen kan komma till ro. Livet i övrigt är i detta perspektiv blott digressioner, 

avvikelser från vilka jaget tycks vilja fjärma sig.  

 

4. Slutsatser och slutord 

 

I det begränsande spel som är knutet till den pastorala lokalen och dess ekologi försvinner 

komplikationerna och livet som medieras blir i och för sig arbetsamt och härdande men det 

slipper konfronteras med de processer som äger rum på andra orter, i andra regioner. I den 

regionala poesin och i den post-pastorala medvetenheten inkluderas en tendens till att isolera 

habitat från varandra och de naturliga processer i vilka människan är en del förblir låsta i ett 

begränsat kretslopp. Omsorg, historisk förståelse och en medveten strävan att se värdet i det 

lilla är positiva drag i Österlings och Jönssons poesi. Isolering, begränsad variation och en 

sentimental längtan till ett onåbart förgånget är de inslag i deras lyrik vi idag kan ha svårast 

att förlika oss med. Särskilt med tanke på att den region de beskrev än idag präglas mer än 

andra delar av landet av ett slags provinsiell självgodhet och i vissa fall explicit 

främlingsfientlighet. Paradoxalt nog har de enorma monokulturer det skånska jordbruket 

numera präglas av en både nationellt och internationell betydelse eftersom de producerar en 

relativt sett stor andel av landets grödor. Det förtjänar att påpekas att Bate har en mer visionär 

syn på ekopoeten, där det kanske rentav i hans definition av ordet rentav ligger en markering 

att de poeter som inte enbart stannar vid den egna torvan kan bära epitetet. Bate skriver: 

“[p]oets who find their home in a specific environment have an imaginative, not a 

proprietorial, interest in belonging. The ecopoetic vision is inclusive, not exclusionary” (Bate 

2000: 280). Det bör understrykas att Österling och Jönsson är ekopoeter, just därför att deras 

lyrik och deras intresse för att fördjupa och förankra berättelsen om Skåne och de lyriska 

impressionerna av det skånska landskapet inbjuder till förståelse och till Heideggers wohnen, 

men att konsekvenserna av denna strävan allt i allt ändå riskerar att exkludera den eller dem 

som inte också övertar ”det skånska”, det sätt att leva som står i samklang med de naturliga 

processerna, med bondeårets gång och med det hårda men plikttrogna arbetet på betfälten.  

 När jag skriver detta är det öppet nationalistiska partiet Sverigedemokraterna en 

politiskt aktiv kraft Sverige. Av någon anledning – en historiesyn, underblåst också under de 

senaste decennierna, av regional självgodhet, lokalpatriotism och misstänksamhet mot dem 

som avviker från den skånska normen – finns deras starkaste fästen i Skåne, där de har 

ledamöter i flera kommuners kommunfullmäktige. Paradoxalt nog kunde Anders Österlings 

”Det svenska landet” ha varit en dikt de deklamerade på ett av sina möten, men deras 

intressen verkar inte vara särskilt litterära. Snarare fångar de upp en latent lokal populism där 

regionens särdrag och lokala historier får stå som motpol till den uppsvenska makten (Persson 

2008: 178ff).  Men också en nostalgisk längtan tillbaka till en förgången tid, eller till en tid 

som aldrig funnits, när bonden strävsamt drog sin plog över tegen och moran prydde de små 

fönstren med geranium och barnen lekte framför den öppna spisen. En rural idyll, en fiktiv 

pastoral, så långt från den högt industrialiserade och effektiva jordbruksproduktion där 

busslaster med gästarbetare från Baltikum, Ukraina och Vitryssland idag gör det hårda arbete 

som förr utfördes av bygdens barn och gamla.  
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Den pastorala regionalismens poesi förutsätter det förgångna som måttstock. Att 

se de ekologiska utmaningarna i den nya jordbruksekonomin kräver en annan blick. Tegen, 

den vita huslängan, den tålmodiga dragaren är lyriskt stoff, och lever bara kvar där, i texterna. 

För att inte hamna i isolationismen och det envetna hävdandet av äganderätten till den egna 

tuvans jord måste ekopoeten vara beredd att avstå historien och skriva in nuet i sina texter. 

Terry Gifford har uttryckt denna nödvändighet på ett elegant sätt i sin Pastoral: 

 

If our lives now lack a separation between urban and rural existence, we need a post-

pastoral literature that will help us understand that dialectical experience and how we 

can take responsibility for it. Against necessary notions of roots, neighbourhood and 

community there is another necessary impulse towards retreat, renewal and return. This 

is the circle of postmodern mobility. The paradox with which the post-pastoral engages 

is the fact that retreat informs our sense of community, and at a time when we are 

conscious of the need to improve our relationship with our neighbours on this planet, no 

literature could be more important to our imaging our very survival. 

(Gifford 1995: 174) 

 

Hos Österlings och Jönssons texter saknas mobiliteten vilket gör att den ekologiska 

medvetenhet deras poesi trots allt uppvisar också innebär en begränsning. Den blir till en 

nostalgisk längtan tillbaka till ett förlorat tillstånd. För att förklara människans roll i 

uppkomsten av monokulturerna eller bebyggelsen av högklassig jordbruksmark behöver vi 

andra texter. Som en dröm om ett harmoniskt förflutet, där människan och naturen är förenade 

i en kontinuerlig och hållbar process, är deras dikter dock omistliga. 
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