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Inledning

Tonvikten i detta nummer av Litteratur och språk ligger på ekokritik. Ekokri-
tiken är ett i Sverige tämligen nytt forskningsfält inriktat mot analys av 
främst skönlitteratur, men också andra typer av texter. Som litteraturve-
tenskapligt forskningsområde fokuserar ekokritiken på människans inter-
aktion med naturen och omvärlden, men även på de föreställningar vi har 
om naturen. 
 Förhållandet natur-kultur har ju alltid varit uppmärksammat och 
diskuterat inom humanistisk forskning. I den ekokritiska forskningsin-
riktningen problematiseras dessa begrepp dock på ett delvis nytt sätt där 
tvärvetenskap och moderna ekologiska insikter utgör viktiga inslag.
 Våren 2007 grundades Ekokritiskt forum av ett antal forskare från ämnena 
litteraturvetenskap, engelska och tyska såsom en gemensam satsning på 
ekokritisk litteraturforskning vid Mälardalens högskola. Forumet har haft 
en rad seminarier både med egna presentationer och med föredrag av 
inbjudna gäster. De bidrag som fyller detta nummer av Litteratur och språk 
är alla resultat av denna seminarieverksamhet.
 Henrik Görlin inleder sin översiktsartikel om ekokritikens framväxt 
med en skiss över 1800-talets idéhistoriska bakgrund och de ekologiska 
tankegångarna under denna tid. Han visar vidare hur den miljöetiska debatt 
som kom att engagera miljörörelsen på 1960-talet så småningom leder 
fram till formeringen av ekokritiken som litteraturvetenskapligt fält på 
1990-talet. Även olika tendenser och strömningar inom ekokritiken presen-
teras och jämförs.
 Ingela Pehrson Berger behandlar den franske entomologen Jean-Henri 
Fabres uppfattning av insekterna i hans verk Souvenirs entomologiques genom 
att placera det i en idéhistorisk kontext som bl.a. omfattar Linnés fysiko-
teologi och Darwins evolutionslära. En retorisk analys belyser de humo-
ristiska och emotionella inslagen i hans berättelser. Fabres antropomorfi-
serande stil verkar motsäga hans övertygelse om att människan, som den 
enda varelsen med förnuft, är ontologiskt skild från djuren. Motsägelsen 
förklaras av verkets litterära och populärvetenskapliga karaktär.
 I Ingemar Haags essä ”Återvinningens estetik” fokuseras gränsen 
mellan det privata och det offentliga med utgångspunkt i den mänskliga 
avföringen och dess funktion hos två konstnärer och en filmare. Ett histo-
riskt svep sätter omvandlingen av fekalierna i förbindelse med kontrollen 
av den enskilda kroppen, en kontroll som tydligt för in det mänskliga i ett 
kretslopp och suddar ut gränsen mellan människa om omvärld.
 I sin artikel om Kerstin Ekmans roman Häxringarna använder Anna-
Carin Billing ekokritiken för en analys av ett antal teman. Den ekokritiska 
läsningen gör naturen i romanen synlig på ett nytt sätt, särskilt vad gäller 
jorden, ett tema som behandlar en förändring i synen på den geografiska 
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platsen, naturen och materien, och tiden, ett tema som tar upp två olika 
tidsuppfattningar, naturens och kulturens. 
 Marie Öhman redogör i sitt bidrag, ”Från humanism till posthuma-
nism”, för begreppet posthumanism. Posthumanismen beskrivs som en 
förändrad syn på det mänskligas gränser och relation till sin omgivning, 
i kontrast till eller som reaktion mot renässans- och upplysningshumanis-
mens antaganden om det mänskliga medvetandets särställning. Föränd-
ringen i synsätt relateras till å ena sidan en massiv teknisk utveckling på 
samhällets alla områden, å andra sidan till antihumanistiska ståndpunk-
ter såväl inom moralens, som miljö- och språkfilosofins område. 
 Henrik Otterberg utvecklar grundtesen att Philip K. Dicks roman 
Androidens drömmar med fördel kan läsas som en konsekvent dialektik 
mellan å ena sidan ett cartesianskt, instrumentellt och uteslutande förhåll-
ningssätt till förment artificiella och/eller automatiskt styrda varelser, och 
å den andra vad man provisoriskt kan kalla en isidoriansk, inkännande 
och mer inkluderande hållning. Bokens två protagonister, prisjägaren Rick 
Deckard och djurreparatören John Isidore, läses i detta sammanhang som 
representanter för René Descartes respektive Isidorus av Sevilla, med dessa 
båda tänkares perspektiv på zoontologi satt i spel. Det är en öppen fråga 
huruvida romanens dialektik sammantagen bör ses som positivt hänsyf-
tande i hegeliansk mening, eller om den ger prov en dystopisk, negativ 
utveckling, såsom tecknad av Theodor Adorno.
 Karin Molander Danielsson gör i sin artikel en retorisk-narratologisk 
och ekokritisk läsning av Frank Norris roman McTeague när hon med hjälp 
av begreppen karaktär och agency lyfter fram de icke-mänskliga karaktä-
rerna i romanen. Danielsson visar hur hittills bortglömda icke-mänskliga 
karaktärer, en katt, flera hundar, en mula och en kanariefågel, beskrivs 
på ett sätt som visar Norris förtrogenhet med olika djurarters beteenden 
och hur dessa beteenden på kritiska punkter för handingen framåt samti-
digt som de fördjupar vår förståelse av romanens mänskliga karaktärer.
 I det avslutande bidraget behandlar Sture Packalén den kulturella 
dimensionens roll i en hållbar samhällsutveckling och framhåller att håll-
barheten bara kan förverkligas om vi betraktar den som en kreativ uppgift 
för hela samhället. Enligt artikelförfattaren är det därför viktigt att diskutera 
konstens och kulturens potential i utformningen av en önskvärd framtid. 
Hållbar utveckling kan ses som en ständigt pågående sökprocess och själv-
reflektion kring vår samtid och framtid. I själva sökandet och reflekterandet 
behövs kulturen som ett medium för att ge form åt den kommunikation 
som är nödvändig för att en hållbar utveckling ska kunna komma till stånd 
på det ekonomiska, ekologiska och sociala området.

Red.
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Från ekologi till ekokritik:  
en skiss över ekokritikens framväxt

Henrik Görlin

Frågan om människans relation till sin omgivning är i dag högaktuell i 
och med de klimat- och miljöförändringar som man nu med största säker-
het vet har mänskligt ursprung.1 Och det är inte bara i medierna och i den 
offentliga debatten som miljöfrågorna uppmärksammas, även litteratur-
vetenskapen har fått en miljö- och naturintresserad förgrening i och med 
ekokritiken. Termen ”ekokritik” (från engelskans ”ecocriticism”) användes 
första gången av William Rueckert i en essä från 1978, där den betecknar 
”the application of ecology and ecological concepts to the study of literature.”2 
Och nästan 20 år senare utkommer antologin The Ecocriticism Reader: land-
marks in literary ecology där Cheryll Glotfelty ger sin välciterade definition 
av ekokritiken: 

Simply defined, ecocriticism is the study of the relationship 
between literature and the physical environment. Just as 
feminist criticism examines language and literature from 
a gender-conscious perspective, and Marxist criticism 
brings an awareness of modes of production and economic 
class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-
centered approach to literary studies.3

Ekokritiken kan betraktas som ett förhållandevis radikalt litteratur-
vetenskapligt perspektiv, där fokus flyttas inte bara från texten utan också 
från människan. Perspektivförändringen kan förstås som en utzoomning 
från det mänskliga perspektivet för att synliggöra människans relation 
till sin omgivning. De ekologiska inslagen ger dessutom ekokritiken en 
tvärvetenskaplig prägel – en skärningspunkt mellan naturvetenskap och 
humanvetenskap.
 
 
 

1 Sven Lars Schulz, ”Att läsa för en hållbar värld”, Ekokritik: Naturen i litteraturen,  
 2007:1, s. xi.

2 Glotfelty citerar Rueckert. Cheryll Glotfelty (1996), ”Introduction: Literary  
 Studies in an Age of Environmental Crisis”, i: Cheryll Glotfelty – Harold Fromm  
 (red.), The Ecocriticism Reader: landmarks in literary ecology. Athens & London, s. xx.

3 Glotfelty, s. xvii.
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Ekologi, ekologism och ekocentrism
Det ekokritiska perspektivet har sitt ursprung i ekologin (”eko”, av oikos, 
grekiskans ord för hushåll) som i sin tur går tillbaka till den tyske biologen 
Ernst Haeckel som år 1866 betecknar denna nya vetenskap som ”veten-
skapen om förhållandet mellan organismerna och deras omgivning.”4 Den 
ekologiska tanken har sin föregångare i framför allt Charles Darwin och 
evolutionsteorin, även om det finns andra källor och traditioner som 
påverkat och inspirerat till Haeckels ekologi.5 Till en början var det inom 
biologin som ekologin kom att användas, men den spreds sedan vidare 
till andra vetenskaper; redan vid 1900-talets början lanserades begreppet 
humanekologi som beteckning för ”människans samspel med om giv-
ningen.”6

 Ekologin var för Haeckel inte bara en vetenskap utan också en ”ekolo-
gism” som genomsyrade hans politiska, etiska och filosofiska uppfatt-
ningar. Miljöhistorikern Sverker Sörlin ställer upp tre grundidéer i den 
haeckelianska ekologismen:

Haeckel var holist, naturen var en sammansatt balanserad 1. 
helhet. Allt var uppbyggt av samma minsta beståndsdelar. /.../ 
/Hans uppfattning var/ att världen inte gick att dela upp i en 
andlig-själslig del och en materiell del, utan allt var av samma 
stoff. 
Haeckel avvisade antropocentrismen och hävdade att männis-2. 
kor och djur hade samma moraliska rättigheter.
Haeckel ansåg att naturen inte gick att reducera till ett förråd 3. 
av resurser för människan. I naturen finns källan till sanning 
och insikt, den borde utnyttjas av människorna som en 
väg visare till ett bättre liv, och samhället borde organiseras 
efter naturens hushållningsprinciper.7

Den etiska aspekten av ekologismen delar många karaktärsdrag med den 
framväxande miljöetiken, även om Sörlin vill poängtera miljöetikens 
gemensamma ursprung med natur-människa-relationens mycket längre 
idéhistoria.8 
 Haeckels ekologism var emellertid inte ensam om idén om naturens 
och människans samhörighet. De tyska romantikerna (ca 1800-1830) 
tänkte sig en världsande som tillvarons förenande kraft. Dessa tankar fick 
gehör hos de amerikanska transcendentalisterna, med förgrundsgestalter 
 
 
4 Sverker Sörlin (1991), Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria. Stockholm,  

 s. 123.
5 Sörlin, s. 123 f.
6 Sörlin, s. 200.
7 Sörlin, s. 133 f.
8 Sörlin, s. 160.
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som Henry David Thoreau (1817-1862) och Ralph Waldo Emerson (1803-
1882), som motsatte sig den gängse föreställningen i deras samtida Amerika 
att människan låg i strid med naturen; en natur med aldrig sinande resur-
ser och en vildmark som paradoxalt nog ansågs vara en del av den ameri-
kanska identiteten.9 Dessa motsättningar återspeglas också i den ameri-
kanska naturskyddsdebatten under 1800-talets sista decennier, där två 
sidor stod mot varandra: på ena sidan fanns ”preservationists” som ville 
bevara naturens andliga och estetiska värden mot människans exploate-
ring, på den andra sidan ”conservationists” som ansåg att naturen skulle 
skötas på ett sätt som skulle effektivisera, men också hushålla med natu-
rens resurser.10

 Under 1900-talets fortsatta miljöetiska diskussion har tre övergripande 
etiska positioner utkristalliserats: antropocentrismen, biocentrismen och ekocen-
trismen. För antropocentrismen tänker sig den norske filosofen Per Arian-
sen att det finns några vanliga och karaktäriserande attityder gentemot 
naturen – naturerövrarperspektivet, miljöreparationsperspektivet, resurs-
förvaltarperspektivet och bevarandeperspektivet11 – som alla på ett eller 
annat sätt tillskriver naturen ett instrumentellt värde. Gemensamt för 
dessa attityder är att de är konsekventialistiska, det vill säga att det är 
handlingarnas konsekvenser som ligger till grund för bedömningen av 
om en handling är rätt eller fel. Men antropocentrismen kan också formu-
leras deontologiskt. En deontologisk antropocentrisk ståndpunkt innebär, 
enligt Ariansen, ”att det bara är människor som har etiska plikter, och att 
det bara är människor som har etiska rättigheter.”12 För att inte anklagas 
för speciesism13 måste de som intar denna ståndpunkt försöka visa på 
egenskaper, ”utmärkelsekriterier”, hos människan som inte finns hos 
andra organismer. Detta har ofta misslyckats då definitionerna ofta varit 
för vida – inte bara människor besitter dessa egenskaper – eller för snäva 
– inte alla människor kan sägas besitta dessa egenskaper.14

 Biocentrismen utgår från en vidare definition av vad det krävs för att 
få moralisk status. En förekommande variant av biocentrism som berör 
djurskydd och som företräds av bland andra filosofen Peter Singer är så 
kallad ”sentientism, d.v.s. att moralisk status knyts till förmågan att 
känna.”15 Sentientismen är en konsekventialistisk etik, men man kan 
också argumentera för en deontologisk etik baserad på rättigheter utifrån 
djurens intressen. Ariansen sammanfattar Tom Regan och dennes intres-
sebaserade djurrättsetik:

9 Sörlin, s. 107 f.
10 Sörlin, s. 170.
11 Per Ariansen (1993), Miljöfilosofi: en introduktion. Nora, s. 129-138.
12 Ariansen, s. 138.
13 ”Speciesism är en variant av partiskt bemötande /med avseende på art/, liksom  

 rasism, sexism osv.” Ariansen, s. 139.
14 Ariansen, s. 139f.
15 Ariansen, s. 161f.
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de individuella djuren uppfattas som något i stil med perso-
ner – som subjekt som vet att de befinner sig i ett liv där 
de har planer, minns det förflutna och har förväntningar 
på framtiden, alltså har detaljerade intressen knutna till 
sitt personliga liv. /.../ Grymhet mot djuren är därmed 
moraliskt förkastlig – inte för att den bidrar till att mäng-
den av lidande i världen ökar, utan för att grymhet kränker 
djurens rättigheter.16

Denna typ av rättighetsetik utgår från djurens subjektiva intressen, men 
man skulle också kunna formulera en etik baserad på objektiva intressen. 
Så är fallet hos den tyske filosofen Hans Jonas: Ett barns behov, exempel-
vis, är deskriptivt såtillvida att vi ofta kan förstå vad som är bra respektive 
dåligt för det i en given situation. Man kan alltså tänka sig denna ”förstå-
else” som en förståelse av barnets objektiva intresse eller mål. Detta är 
dessutom någonting som barnets föräldrar troligen kommer att ta ”ansva-
ret för att barnet ska få realisera.”17 I analogi med detta skulle man nu, 
förenklat, kunna hävda att detta också gäller för andra medvetna varelser 
som också tycks ha intressen eller mål att realisera samt att det möjligen 
är vårt ansvar möjliggöra detta.18

 Ekocentrismen – som innebär en ytterligare utvidgning till att omfatta 
också den icke-levande naturen, såsom landskap, floder och ekosystem 
– kan nog sägas vara den etiska position som är vanligast inom ekokriti-
ken.19 En av förgrundsgestalterna för denna position är amerikanen Aldo 
Leopold (1887-1948) och dennes ”land ethic” som finns koncist formulerad 
i hans A Sand County Almanac (1949): ”A thing is right when it tends to 
preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is 
wrong when it tends otherwise.”20 För Leopold är det det biotiska samhäl-
let som tillskrivs ett egenvärde; det är ett samhälle där människan inte är 
mer än blott en av dess medborgare.21 Men den kanske mest kända och 
mest inflytelserika varianten av ekocentrisk etik är den som tillämpats av 
djupekologin. Det var den norske filosofen Arne Næss som först lanserade 
”djupekologin” i början på 1970-talet. Han menar sig visserligen vara 
biocentrist, men begreppet ”liv” (”bio”) är då utvidgat till att omfatta även 
 
 

16  Ariansen, s. 165.
17  Ariansen, s. 166.
18  Detta kompliceras av exempelvis motsättningar mellan olika organismers  

intressen. Se Ariansen, s. 165-169.
19  Det sker en förflyttning av fokus i och med den sk. ”andra vågens ekokritik” 

som delvis innebär ett mer antropocentriskt förhållningssätt. Detta diskuteras  
mer i detalj under rubriken Första och andra vågens ekokritik nedan.

20  Citatet är hämtat från Greg Garrard (2008), Ecocriticism. London & New York, s. 72.
21 Garrard, s. 72.
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det som traditionellt betraktas som ”icke-levande natur”.22 Detta hänger 
samman med hur Næss uppfattar ”jaget”. Vi är delar av en större ”gemen-
skap” där vi inte riktigt kan säga var ”’jag’ slutar och ’något annat än jag’ 
börjar.”23 Och eftersom vi är en del av en större helhet ”blir [det] ett mål 
i sig själv att bidra till (och undvika att förhindra) att delsystemen i världen 
får förverkliga sig själva.”24

 Det är nog just mot en biocentrisk och ekocentrisk och i synnerhet 
djupekologisk fond som man ska tänka sig att ekokritiken först framträder. 
Detta beror dels på att djupekologin har haft ett mycket stort inflytande 
på 1960-talets miljörörelse.25 Miljörörelsens startpunkt brukar vanligtvis 
tillskrivas Rachel Carsons bok Tyst vår26  – ”den väckte hela den läskunniga 
världen till medvetenhet om miljöförstörelsen”.27 Boken vill uppmärk-
samma den negativa påverkan som DDT, och andra kemikalier som 
används till insekt- och ogräsbekämpning, har på växt- och djurlivet – 
människan inkluderad. Den dystopiska saga som inleder boken talar om 
en vår utan fågelsång – ett resultat av den oproblematiserade använd-
ningen av bekämpningsmedel i ”människans krig mot naturen.”28

Ekokritiken tar form
Följderna av Carsons avslöjande av bekämpningsmedlens skadliga påver-
kan på ekosystemen blev en mängd nya avslöjanden i takt med vetenska-
pernas tvärdisciplinära samarbeten. I den nya miljömedvetenheten blev 
ekologi ett centralt begrepp som kom att inspirera till många nya ämnes-
förgreningar som exempelvis ekosocialism, ekosofi och ekofeminism.29 
Men den miljömedvetenhet som påverkade många discipliner inom huma-
niora på 1960- och 1970-talen skulle inte uppträda i organiserad form på 
det litteraturvetenskapliga fältet förrän i mitten av 1980-talet. Vid några 
amerikanska universitet i början av 1990-talet dök det upp ”grön litteratur” 
på litteraturlistorna vid de litteraturvetenskapliga institutionerna, samti-
digt som studenterna i miljövetenskap30 gavs möjligheten att läsa littera-

22 Det Næss menar med ”biocentrism” är i egentligen att betrakta som en  
ekocentrisk ståndpunkt. Det ligger i linje med Næss filosofi att just understryka  
betydelsen av ”livet” eftersom allt liv är en del av en större ”gemenskap”.

23 Ariansen, s. 168.
24 Ariansen, s. 188. Se Ariansens kapitel om djupekologi. Ariansen, s. 184-196.
25 Garrard, s. 20ff.
26 Rachel Carson (1979), Tyst vår [Silent Spring, 1962], svensk översättning Roland  

Adlerberth. Stockholm.
27 Björn Berglund (1979), ”Efterskrift”, i: Rachel Carson, Tyst vår [Silent Spring,  

1962] Stockholm, s. 290.
28 Carson, s. 20.
29 Sörlin, s. 257f.
30 Glotfelty använder termen Environmental studies som i Sverige motsvaras av  

miljövetenskaplig utbildning alt. miljövetarutbildning.
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turkurser.31 Denna utveckling har kallats ”the environmental turn” – ”den 
gröna vändningen” – inom humaniora.32

 Ekokritikens historia är relativt kort, men jag anser ändå att det är 
lämpligt att dela in den i två perioder: tiden före Cheryll Glotfeltys och 
Harold Fromms antologi The Ecocriticism Reader och tiden därefter. När 
antologin utkom (1996) hade det redan publicerats artiklar och anordnats 
konferenser med ekokritiska teman; tidskriften ISLE (Interdisciplinary Studies 
in Literature and Environment) startades 1993 och året innan grundades ASLE 
(Association for the Study of Literature and Environment).33 Före The Ecocriticism 
Reader hade lärare vid universiteten, även om de kände till ekokritiken, 
svårt att få tag i ekokritiska texter till undervisningen. Tanken med anto-
login var att den skulle fungera som en introduktion till det ekokritiska 
fältet; ett svar på den ofta ställda frågan: ”What is ecocriticism?”34 I anto-
login både presenteras och representeras ekokritikens historia, samtidigt 
som redaktörerna med sitt urval av nyare texter vill visa på ekokritikens 
breda teoretiska perspektiv.35 
 The Ecocriticism Reader får här fungera som markör för ekokritikens 
breda akademiska genombrott och ”den gröna vändningens” stabilisering. 
Dels för att den möjliggjorde för fler att sätta sig in i och intressera sig för 
ekokritiken, dels för att det heterogena ekokritiska fältet samlats i en 
antologi och under ett begrepp.

”Ecocriticism” eller ”Environmental Criticism”
Termen ”ekokritik”36 är dock inte oproblematisk. För en svenskspråkig 
person är efterledet ”kritik” något missvisande eftersom engelskans ”criti-
cism” har en delvis annan innebörd. Bortsett från detta, går det att ifråga-
sätta om ”ecocriticism”, över huvud taget är en lämplig benämning på det 
”ekokritiska fältet”. Lawrence Buell37 gör just detta och argumenterar i 
stället för benämningen ”environmental criticism”.

31 Glotfelty, s. xviff.
32 Lawrence Buell (2005), The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis  

and Literary Imagination. Oxford, s. 1. ”Den gröna vändningen” ska emellertid  
inte jämföras med det paradigmskifte som the linguistic turn innebar. Samtidigt  
måste det lyftas fram att ekokritiken från början främst var en anglosaxisk och  
i synnerhet amerikansk företeelse.

33 Glotfelty, s. xviff.
34 Glotfelty, s. xxvf.
35 Glotfelty, s. xxvi.
36 Man kan lägga märke till att man inte gör någon terminologisk skillnad mellan  

en ekokritiker som är litteraturvetare och en ekokritiker som är författare; båda 
ryms inom samma term. Det är alltså fullt möjligt att tala om en ”ekokritisk  
litteraturvetenskap” samtidigt som man talar om en ”ekokritisk litteratur”. 

37 Buell utkom 1995 med boken The Environmental Imagination som tillsammans  
med Glotfeltys och Fromms antologi The Ecocriticism Reader och tidskriften ISLE  
nog måste betraktas som ett av de viktigaste bidragen vad gäller introduktionen  
av ekokritiken i den akademiska världen.
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 Buell tycker sig se flera problem med termen ”ecocriticism”. Den 
antyder en ekokritisk metod och sammanhållning som aldrig har existe-
rat. Vidare, menar Buell, att ”eco” är en alltför restriktiv term; den tycks 
syfta på den naturliga hellre än den konstruerade miljön, och i synnerhet 
på ekologin. Eftersom ekokritik alltid har handlat mer om estetik, etik 
och politik än om vetenskap (ekologi) blir ”ecocriticism” därför missvis-
ande. Dessutom har begreppet ”environment” kommit att utvidgas till att 
omfatta både urban och konstruerad miljö i stället för endast naturlig 
miljö, därför skulle ”environmental criticism” möjligen passa bättre. Buell 
menar, trots detta, att ”ecocriticism” har andra fördelar utöver dess korta 
och hanterliga form. ”Ekologi” skulle kunna användas metaforiskt för att 
beteckna till exempel energiutbytet mellan positioner inom ett avgränsat område. 
Om ”ekologi” används på ett sådant sätt är termen ”ecocriticism” fullt 
gångbar.38

 Men det finns också argument för ”ecocriticism”. Glotfelty ställer 
prefixen ”eco” (ekologi) och ”enviro” (omgivning, miljö) mot varandra och 
menar att vissa ekokritiker föredrar ”eco” då det antyder en koppling till 
ekologin som när den tillämpas av ekokritiken studerar ”the relationship 
between /.../ human culture and the physical environment.”39 Medan 
”enviro” antyder en antropocentrisk hållning som placerar människan i 
omgivningens centrum, implicerar ”eco” ”interdependent communities, 
integrated systems, and strong connections among constituent parts.”40

Både Glotfelty och Buell menar emellertid att termen ”ecocriticism” är en 
kort och hanterlig term som inte kan undvaras.41

 Men det finns alltså uppenbara skillnader mellan vad olika ekokritiker 
uppfattar som ekokritikens uppgift och intresseområde. De ekokritiker 
som föredrar benämningen ”ecocriticism” verkar ansluta sig till ett biocen-
triskt eller ett ekocentriskt synsätt som stämmer väl överens med vad 
Glotfelty menar genomsyrar de flesta ekokritiska arbeten: 

a troubling awareness that we have reached the age of 
environmental limits, a time when the consequences of 
human actions are damaging the planet’s basic life support 
systems.42 

Fokus ligger på miljöproblemen och hur dessa skulle kunna lösas, för ”if 
we’re not a part of the solution, we’re a part of the problem”43, konstate-
rar Glotfelty, medan de ekokritiker som föredrar benämningen ”environ-

38 Buell 2005, s. 12f.
39 Glotfelty, s. xx.
40 Glotfelty, s. xx.
41 Glotfelty, s. xx. resp. Buell 2005, s. 12. Svenskans motsvarighet, ”ekokritik”, är  

alltså den vedertagna benämningen på det ”ekokritiska fältet”.
42 Glotfelty, s. xx.
43 Glotfelty, s. xxi.
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mental criticism” ansluter sig till ett mer antropocentriskt synsätt som 
baseras på ett utvidgat miljöbegrepp. Dessa två mer eller mindre motsatta 
tendenser inom ekokritiken kan sägas fångas upp av den uppdelning som 
Buell gör mellan den första och den andra vågens ekokritik.

Första och andra vågens ekokritik
Den markör som jag menar att The Ecocriticism Reader utgör, sammanfaller 
ungefär tidsmässigt med vad Buell alltså kallar för första och andra vågens 
ekokritik: ”one can identify several trend-lines marking an evolution from 
a ’first wave’ of ecocriticism to a ’second’ or newer revisionist wave or 
waves increasingly evident today.”44 Buell tillägger att den distinktion som 
vågmetaforen antyder  egentligen inte existerar och rättar sig själv: 
”’palimpsest’ would be a better metaphor than ’wave’.”45 
 En betydande och tydlig skillnad för det ekokritiska studiet som sådant 
är synen på den ekokritiska kanon. Buell tar sig själv som exempel på 
andra vågens förflyttning av fokus från första vågens försök att karaktä-
risera ekokritiska texter genom att sätta upp kriterier för vad som gör dem 
specifikt ekokritiska, till att se alla texter som öppna för en ekokritisk 
läsning.46 Buell tänker här på sin mer eller mindre klassiska ”checklista” 
över vad som skulle kunna tänkas karaktärisera ekokritisk litteratur: 

The nonhuman environment is present not merely as a fram-1. 
ing device but as presence that begins to suggest that human 
history is implicated in natural history. 
The human interest is not understood to be the only legitimate 2. 
interest. 
Human accountability is part of the text’s ethical orienta-3. 
tion. 
Some sense of the environment as a process rather than as a 4. 
constant or a given is at least implicit in the text.47 

Den genre som favoriseras av första vågens ekokritiker och som ofta 
uppfyller åtminstone något av checklistans kriterier är naturessän (”nature 
writing”), där Henry David Thoreau är diktaren framför andra. Naturessän 
är ett slags icke-fiktion som ofta med ekologiska förtecken skildrar en 
människas vistelse i naturen eller som på annat sätt behandlar relationen 
mellan människa och omvärld.48 

44 Buell 2005, s. 17.
45 Buell 2005, s. 17.
46 Buell 2005, s. 25.
47 Lawrence Buell (1995), The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing and  

the Formation of American Culture. Cambridge, s. 7-8.
48 Buell (2005), s. 145.
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 Första vågens ekokritik karaktäriseras av influenserna från naturveten-
skaperna och i synnerhet från så kallade life sciences,49 även om influenserna 
ibland kommer från andra naturvetenskapliga discipliner. Det humanis-
tiska perspektivet förblir den huvudsakliga utgångspunkten för de flesta 
ekokritiker, trots att de anlägger ett naturvetenskapligt perspektiv på 
litteraturen. Men det finns de som argumenterar för en mer radikal ekokri-
tik som står på ett naturvetenskapligt fundament:50 

the promise of ecocriticism lies in building upon the socio-
biology-based ’consilience’ of disciplines as envisioned by 
Edward O. Wilson, for whom aesthetic and social theory 
must ultimately be obedient to evolutionary genetics.51 

Denna ”consilience”-tanke tycks vila dels på vad Wilson anser är föredöm-
ligt i naturvetenskapens sätt att bedriva vetenskap och dels på resultatet 
av den naturvetenskapliga forskningen: 

Trust in consilience is the foundation of the natural 
sciences. For the material world at least, the momentum 
is overwhelmingly toward conceptual unity. Disciplinary 
boundaries within the natural sciences are disappearing, 
to be replaced by shifting hybrid domains in which consil-
ience is implicit. /.../ Given that human action comprises 
events of physical causation, why should the social sciences 
and humanities be impervious to consilience with the 
natural sciences? And how can they fail to benefit from 
that alliance?52

Detta måste ändå betraktas som en ganska kontroversiell ståndpunkt 
eftersom många anser att naturvetenskap och humanvetenskap är två 
väsensskilda verksamheter. Detta gäller också bland ekokritiker. För när 
ekokritiker intar denna ståndpunkt verkar de framför allt vilja polemisera 
mot postmodern relativism och subjektivism. Detta har kritiserats av andra 
ekokritiker som menar, att 

49 ”Livsvetenskaper, engelska life sciences, informell sammanfattande benämning på  
vetenskaper som studerar levande organismer.” Nationalencyklopedin på nätet,   
uppslagsord: ”Livsvetenskaper”. http://www.ne.se, 2010-04-30.

50 Buell 2005, s. 18f.
51 Buell 2005, s. 18.
52 Edward O. Wilson (1999), Consilience: The Unity of Knowledge. Westminster, s. 11.  

http://site.ebrary.com/lib/malardalen/Doc?id=10137498&ppg=25
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the arrogance of scientism has loomed up as a greater 
hazard than the insouciance of cultural theory in reducing 
science to cultural construct or the slickness of underin-
formed literary criticism in its loose ’metaphoric transfer’ 
/.../ of the lexicon of ’eco’-terms.53 

Men det finns i allmänhet ändå en vilja inom andra vågens ekokritik att 
betrakta den skarpa gränsen mellan ”kultur”54 och ”naturvetenskap” med 
en viss skepsis. Naturvetenskapen och kulturen befinner sig, enligt andra 
vågens ekokritiker, snarare i ett cirkulärt förhållande där båda parter 
påverkar varandra. Naturvetenskapen ses å ena sidan som en objektiv 
disciplin som är viktig för, men inte överordnad ekokritiken, å den andra 
sidan som en mänskligt regisserad verksamhet. De menar därför att de 
respektive diskurserna – naturvetenskapens och kulturens (litteraturens) 
– måste förstås inte bara bredvid utan också mot varandra.55

 Ekokritikern behöver alltså inte vara naturvetare, men det är ändå 
nödvändigt, enligt den brittiske litteraturvetaren Greg Garrard, att denne 
odlar en ”ecological literacy”: ”Ecocritics may not be qualified to contribute 
to debates about problems in ecology, but they must nevertheless trans-
gress disciplinary boundaries and develop their own ’ecological literacy’ 
as far as possible.”56 Även om tvärvetenskapligheten har blivit ett av 
ekokritikens signum, finns det stora skillnader i hur den yttrar sig hos 
olika ekokritiker. Denna ”ecological literacy” kommer exempelvis att 
skilja sig mellan första och andra vågens ekokritik med avseende på den 
”naturliga” miljön. Andra vågens ekokritiker har kritiserat idén om ett 
återupprättande av ett naturligt tillstånd där människans inverkan på 
naturen har reparerats och den rådande hierarkin mellan människa och 
icke-människa inte längre existerar. Idén brister därför att den naturliga 
miljön nu, liksom historiskt, är sammanbunden med den mänskligt 
skapade miljön. Ekokritiken måste i stället utveckla ett intresse för mänsk-
liga landskap, som det urbana landskapet eller den av människan föränd-
rade vildmarken, och inte endast intressera sig för vildmarkernas naturliga 
landskap. Buell menar att om utvecklingen ska leda till en mognare miljö-
estetik, -etik eller -politik måste man räkna in tolkningarna av stadsmiljön 
och vildmarken, oberoende av om synsättet är antropocentriskt, biocen-
triskt eller ekocentriskt.57

 Ekokritiken har kommit att handla mycket om miljöproblemen och 
det finns väsentliga skillnader mellan första och andra vågens ekokritik i 
 
 
53 Buell 2005, s. 19.
54 Buell avser här med ”kultur” inte bara konst, litteratur och andra kulturyttringar  

utan också humanvetenskap.
55 Buell 2005, s. 18 f.
56 Garrard, s. 5.
57 Buell, s. 21 ff.
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detta avseende. Det sker en förskjutning i och med den andra vågen med  
avseende på miljöproblematiken från att gälla den naturliga omgivningen 
till att gälla även den mänskligt skapade miljön och i vissa avseenden 
endast den mänskliga miljön. Detta får vissa teoretiska konsekvenser. 
Utgångspunkten för en ekokritiker av första vågen är relationen mellan 
natur (den naturliga omgivningen) och kultur, vilket i sin tur implicerar 
ett intresse för hur de påverkar varandra. Miljöengagemanget hämtar 
således kraft ur människans inverkan på naturen, samt ur naturens inver-
kan på människan. Andra vågens ekokritik, som genom att utvidga miljö-
begreppet (”environment”) kan intressera sig för inomkulturella relationer 
och utesluta miljöproblematiken i klassisk mening; miljöproblematik blir 
här snarare en fråga om människans relation till den mänskligt konstru-
erade miljön och i förlängningen hur det påverkar olika sociala grupper 
i samhället. Det ekologiska konceptet finns fortfarande kvar, men naturen 
(den naturliga omgivningen) är inte det enda som är intressant för en 
andra vågens ekokritiker, som inte förhåller sig till ”klassisk” miljöpro-
blematik i samma utsträckning som en första vågens ekokritiker. En andra 
vågens ekokritiker kan intressera sig för exempelvis urbana landskap utan 
att ge människans relation till den naturliga omgivningen något större 
utrymme.
 Precis som Garrard påminner oss om innebär den vidaste tolkningen 
av ekokritikens intresseområde relationen mellan ”det mänskliga” och 
”det icke-mänskliga”, och där den kritiska blicken riktas mot konstruk-
tionen av ”det mänskliga”.58 Och Buell menar att det finns en skillnad 
mellan första och andra vågens ekokritik, just i detta avseende: första 
vågens idé om att man kan erinra sig den ursprungliga länken mellan ”det 
mänskliga” och ”det icke-mänskliga” genom att uppleva naturen och 
därigenom ”återupprätta” ett förlorat tillstånd, är inte förenlig med andra 
vågens syn på människan som socialt bestämd och miljön (omgivningen) 
som en konstruktion. ”Det mänskliga” konstrueras således på olika sätt 
av första respektive andra vågens ekokritiker. Men Buell tror ändå att 
vågorna slår in mot samma strand, där de förenas i ett naturlighetsbegrepp 
och den gemensamma nämnaren är kritiken av modernitetens omvandling 
av ”det naturliga” till ”det konstruerade”.59

Andra ekokritiska vågor
Men ekokritiken behöver, som sagt, inte inskränka sitt intresseområde 
till miljöproblematiken (i snäv mening), utan det kan vara så vitt som att 
omfatta ”det mänskligas” relation till ”det icke-mänskliga”. Relationen 
mellan människa och djur är ett exempel på detta. Enligt Garrard studeras 
relationen mellan människa och djur på två sätt inom humaniora: dels 
 
 

58 Garrard, s. 5.
59 Buell 2005, s. 23 f.
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inom djurrättsetiken, dels som kulturella representationer av djur. En  
typ av problematik som ekokritiker intresserar sig för berör antropomor-
fism och svårigheterna i att veta vad som är projektioner av mänskliga 
föreställningar om djur och vad som utgör genuina beskrivningar (om det 
över huvud taget är möjligt).60 Garrard nämner också bland annat ”cyborg 
studies” som främst intresserar sig för dualismen människa-maskin.61 

 Men ekokritiken kan också vara mer explicit inriktad mot sociala 
orättvisor62 som är fallet för ekofeministerna. Vissa ekofeminister har 
velat koppla samman antropocentrism och androcentrism genom att visa 
på att de båda är exempel på samma underliggande maktstruktur. Vissa 
ekofeminister har velat förespråka ”det kvinnliga” och ”kvinnliga” egen-
skaper, såsom ”natur” och irrationalitet, framför traditionellt ”manliga” 
egenskaper, såsom ”kultur” och rationalitet. Detta har de gjort trots att 
det strider mot den allmänna kritiken från feministiskt håll mot just sådan 
essentialism. Andra ekofeminister, såsom Val Plumwood och Carolyn 
Merchant,63 har lämnat mer konstruktiva och raffinerade bidrag till den 
ekokritiska och ekofeministiska debatten. 
 Vidare finns det andra perspektiv som vid första anblicken skulle 
kunna omfattas av det ekokritiska fältet när det är som bredast. Ett sådant 
perspektiv är den ”litterära darwinismen”, som här företräds av den 
amerikanske litteraturvetaren Joseph Carroll. Den litterära darwinismens 
utveckling löper längs samma tidslinje som ekokritiken, både vad gäller 
dess startpunkt och när den först uppträder i den akademiska världen. 
Den litterära darwinismens naturliga början är i Charles Darwin och 
evolutionsläran och 1800-talets naturalistiska strömningar; Carroll fram-
håller exempelvis Hippolyte Taine och Émile Zola som exempel på tidiga 
ansatser till att tillämpa darwinistiska idéer på litteraturen. Under det 
följande 1900-talet får emellertid de darwinistiska perspektiven stå tillbaka 
för andra mer kulturcentrerade perspektiv för att, liksom ekokritiken, 
börja formas som litteraturvetenskapligt fält på 1980- och i början av 
1990-talet.64 Och den lilla, om än växande, forskarskara som i dag intres-
serar sig för den litterära darwinismen,

share a certain broad set of ideas. They all take ”the adap-
ted mind” as an organizing principle, and their work is 
thus continuous with that of the ”adaptationist program” 
in the social sciences. They argue that the human mind  
 

60 Garrard, s. 136ff.
61 Garrard, s. 145f.
62 ”environmental justice advocates seek a synthesis of environmental and social  

concerns”. Garrard, s. 3. Se också Garrards avsnitt ”Social Ecology and Eco- 
Marxism”, s. 27-30.

63 Garrard, s. 23-27.
64 Joseph Carrol (2004), Literary Darwinism: Evolution, Human Nature and Literature.  

London & New York, s.  xv-xvii.
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and the human motivational and behavioral systems 
display complex functional structure, and they make it  
their concern to identify the constituent elements of an 
evolved human nature: a universal, species-typical array 
of behavioral and cognitive characteristics. /.../ They are 
convinced that through adaptationist thinking they can 
more adequately understand what literature is, what its 
functions are, and how it works – what it represents, what 
causes people to produce it and consume it, and why it 
takes the forms it does.65

Men Carroll nämner också andra varianter av litterär darwinism som, 
enligt honom, är problematiska eftersom de tillämpar darwinistiska prin-
ciper på litteraturen på ett felaktigt sätt. Ett exempel på den felaktiga 
tillämpningen ”evolution as an analogical model”66 är Genre Evolution 
Project vid University of Michigan, som 

seeks to determine what benefits may derive from treating 
culture and cultural production and consumption as a 
complex adaptive system. We view culture and its elements 
as one would the biosphere, that is, as a system in which 
organisms succeed or fail according to their fitness to their 
environment and, by their existence and success, modify 
their environment.67

Carroll avfärdar den här typen av teoretiska antaganden eftersom ”/it/ 
does not appear to be the result of empirical inquiry or reasoned causal 
analysis.”68 Och vidare att den baseras på en ”imaginative inspiration 
supported only by emphatic affirmation.”69

 Men frågan är hur relationen till ekokritiken ser ut? Det som i huvud-
sak länkar dem samman är det naturvetenskapliga perspektivet. Men ändå 
skiljer sig den litterära darwinism som Carroll företräder från ekokritiken 
på flera avgörande sätt. Det är, som redan har påpekats, få ekokritiker som 
accepterar att naturvetenskapen används som teoretiskt fundament på  
 
 
65 Carroll, s. vii.
66 ”Adaptationists would affirm the following two propositions: (1) the mind has  

evolved through an adaptive process of natural selection; and (2) the adapted  
mind produces literature. Adherence to this causal sequence can be contrasted  
with at least three other distinct ways of integrating evolution with literary  
study: (1) cosmic evolution; (2) evolution taken as an analogical model; (3)  
evolution taken as a normative value.” Carroll, s. xii.

67 ”The Genre Evolution Project”, http://www.umich.edu/~genreevo/geintro.htm,  
2010-05-03.

68 Carroll, s. xiii.
69 Carroll, s. xiii.



18

det här sättet. Dessutom är deras förutsättningar annorlunda. Ekokritiken  
växte fram som ett ideologiskt litteraturvetenskapligt fält som är mer 
präglat av den miljömedvetenhet som alstrats ur ekologin, än ur ekologin 
som vetenskap.70 Litteraturen kan läsas ur ett ekokritiskt perspektiv för 
att exempelvis upptäcka en ekologisk tematik och lyfta in denna i en större 
samhällelig diskussion.71 Carrolls litterära darwinism har däremot sitt 
sökarljus inställt på frågor som inte vanligtvis ställs av ekokritiker. Vad är 
litteratur? Vad fyller den för funktion? Hur fungerar den? Vad represen-
terar den? Vad får människor att producera och konsumera litteratur? 
Varför tar sig litteraturen de former den tar sig? Litteraturen blir här 
närmast en artefakt som ur ett darwinistiskt perspektiv uppfattas som en 
funktion hos den mänskliga naturen. Även om Genre Evolution Project 
förhåller sig till evolutionsläran på ett annat sätt än Carrolls litterära 
darwinism, kan projektet ändå inte betraktas som ”ekokritiskt” eftersom 
det saknar ekokritikens ideologiska drivkraft. Så den litterära darwinismen 
får nog sägas utgöra ett eget litteraturvetenskapligt perspektiv bredvid 
ekokritiken, trots att den med ekokritiken delar väsentliga avsnitt av sin 
historia och sin tvärvetenskaplighet.
 Det verkar trots allt finnas ett slags enhetlighet inom ekokritiken, 
åtminstone i så hög grad att man kan identifiera inbördes likheter och 
skillnader. Och ännu ett sätt – vid sidan om Buells första och andra våg – 
att dela in ekokritiken på, är att göra det i en brittisk tradition med kopp-
lingar till ”cultural studies” och en amerikansk tradition som är inspirerad 
av transcendentalisterna och ”nature writing”-genren. ”Alternativt kan 
man tala om en postmodern och diskursiv ekokritik jämte en ekologisk 
och ’verklighetsnära’ variant.”72 Men man bör samtidigt komma ihåg Buell 
och hans palimpsest-metafor: 

No definitive map of environmental criticism in literary 
studies /.../ can be drawn. /.../ The history of literary-envi-
ronmental studies might be thought of as loose-hanging 
”discourse coalition” comprised of semi-fortuitously brai-
ded story-lines, each of which encapsulates ”complex disci-
plinary debates”.73

70 Ekologin i sig ger oss inga svar på om exempelvis klimatförändringarna är dåliga  
eller ej, endast att klimatet förändras. Det är alltså en etisk och politisk fråga  
– inte ekologisk i sträng vetenskaplig mening. Ariansen, s. 57ff.

71 Garrard, s. 4ff.
72 Schulz, s. xv.
73 Buell 2005, s. 17.
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Avslutning
Ekokritiken innebär ett avsteg från den allmänna trenden inom littera-
turvetenskapen i och med de konflikter som uppstår med, i synnerhet, 
poststrukturalistiska antaganden om textens och verklighetens relation  
och deras beskaffenhet. Konflikterna kan ofta generaliseras till att gälla  
oppositionen natur-kultur som i förlängningen också inbegriper problema-
tiken kring texters referentialitet. Ekokritiken får som litteraturveten-
skapligt perspektiv vissa problem med avseende på språksynen – den 
referentiella språksynen saknar hållbara teoretiska argument ur ett post-
strukturalistiskt perspektiv – eftersom ett sådant perspektiv i princip 
innebär regression till ett stadium som liknar det, före ”the linguistic 
turn”. Men ekokritiken kan i viss mån också uppfattas som en kritik av 
den hermetiska språksynen eftersom intresset ofta riktas mot en punkt 
bortom språket – ”verkligheten” och i synnerhet ”naturen” – och det är 
just genom detta intresse som ekokritikens ideologiska drivkrafter blir 
som tydligast. Men ekokritikens utveckling, eller ”akademisering”, inne-
bär samtidigt att de problem som uppstår med första vågens ekokritik 
delvis avhjälps med den fokusförflyttning som andra vågens ekokritik 
innebär. Det finns dessutom försök till att eklektiskt sammanföra ekokri-
tiken och poststrukturalismen. Så är fallet hos den amerikanska littera-
turvetaren och ekokritikern Sueellen Campbell som argumenterar för att 
ekokritiken och poststrukturalismen har vissa gemensamma teoretiska 
utgångspunkter: ”a shared critical stance and a pair of shared beliefs about 
the nature of reality /.../ the common source of their differences.”74

 Men ekokritikens teoretiska svårigheter kommer sig inte endast av 
dess oproblematiserade språksyn. Att tala om något som en ”ekokritisk 
teori” är att förutsätta en sammanhållning som Buell menar aldrig har 
existerat; det finns helt enkelt inte en ekokritisk teori att tala om. Ekokri-
tiken rymmer i stället många perspektiv (många fler än som har diskute-
rats här) som med sina respektive teoretiska antaganden bildar ett slags 
”coalition discourse”. Anledningen till att det ryms så många perspektiv 
inom ekokritiken beror nog just på att ekokritiken fångar upp relationen 
till ”det icke-mänskliga”. Samtidigt verkar det finnas en ideologisk drivkraft 
som på ett eller annat sätt förenar ekokritikens olika perspektiv, även om 
vi här också har att göra med en ”coalition discourse” om än i överförd 
betydelse; det finns helt enkelt inte en ekokritisk ideologi. Frånvaron av 
enhetlighet behöver inte nödvändigtvis innebära någonting negativt: det 
kan ju vara så att studieobjektets mångfald kräver en mångfald i perspek-
tivet.

 

74 Sueellen Campbell (1996), ”The Land and Language of Desire: Where Deep  
Ecology and Post-structuralism Meet”, i: Cheryll Glotfelty – Harold Fromm (red.),  
The Ecocriticism Reader: landmarks in literary ecology. Athens & London, s. 127. 
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Jean-Henri Fabre,  
entomologen och berättaren

Ingela Pehrson Berger

Inledning
Entomologen Jean-Henri Fabre (1823-1915) nådde en stor läsekrets med 
sina Souvenirs entomologiques, inte minst tack vare sin fascinerande berät-
tarkonst. Han utgav sina ’entomologiska minnen’ i tio serier 1879-1907.1 
Endast mindre delar av hans stora verk finns dock översatta till svenska.2 
Efter ett yrkesliv som lärare kunde han 1879, vid 56 års ålder, köpa en 
liten gård i Provence och ägna sig helt åt sina observationer av olika 
insektsarters beteende i naturen.3 Fabre var en tidig etolog, men han var 
också pedagog och poet. Nils Uddenberg betecknar hans böcker som ”inte 
enbart entomologiska utan också litterära klassiker” och beskriver hans 
stil som ”stillsamt antropomorfiserande”.4 Den kunskap om insekters liv 
som Fabre ger, och den poetiska, humoristiska stil som han klär den i, gör 
det både lärorikt och roligt att läsa hans Souvenirs entomologiques.
 Uddenberg påpekar att Fabre uppfattar insekterna nästan som maski-
ner, styrda av instinkternas mekanik, men att han samtidigt genom sitt 
”psykologiserande språk” verkar tillskriva dem både förnuft och känslor.5 
Antropomorfismen hos Fabre tycks svära mot hans uppfattning av insek-
ternas natur. Jag skall här genom en kombinerad idéhistorisk och litterär 
analys belysa och försöka förklara dessa motsägelsefulla element i Fabres 
entomologiska minnen. Mitt försök att placera Fabre i ett idéhistoriskt  
 

1 Jag har inte funnit någon uppgift om respektive utgivningsår för de tio serierna 
av Souvenirs entomologiques. I den utgåva av den franska texten som jag använder 
återfinns serie 1-5 i del I och serie 6-10 i del II: Jean-Henri Fabre (1989), Souvenirs 
entomologiques: Étude sur l’instinct et les mœurs des insectes. Édition établie par Yves 
Delange. I-II. Paris.

2 Jag har funnit översättningar i följande fyra antologier: Henri Fabre (1911), Ur 
insekternas värld. Översättning av Nils Lago-Lengquist. Stockholm. – Jean Henri 
Fabre (1918), Instinktens mysterier. Översättning av Hugo Hultenberg. Uppsala. – 
Jean Henri Fabre (1964), Insekternas liv. Urval av Carl H. Lindroth. Inledning och 
kommentarer av Bengt-Olof Landin. Till svenska av Lo Håkansson. Stockholm. 
– Jean-Henri Fabre (1998), Entomologiska minnen. Översättning av Birgitta Dalgren. 
Förord av Gunnar Brusewitz. Borlänge.

3 Yves Delange (1989), ”Préface”, i Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 30.
4 Nils Uddenberg (2005), Idéer om livet: en biologihistoria. Bd II. 2 utgåvan. Stockholm, 

s. 227.
5 Uddenberg II, s. 228.
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sammanhang försvåras visserligen av att teoretiska diskussioner är säll-
synta i hans Souvenirs – han bedrev själv en empirisk och experimentell 
nyfikenhetsforskning och ansåg att de olika teorierna om arternas utveck-
ling saknade verklighetsgrund6 – men mycket låter sig även läsas ’mellan 
raderna’ i hans text.
 Uppsatsen är indelad i tre avsnitt. I de två första undersöks Fabres 
idémässiga uppfattning av instinkten respektive evolutionen; i det sista 
försöker jag genom en retorisk analys belysa antropomorfismens funktion 
i Fabres text.

Instinkten
Fabre var övertygad om att instinkten styr insekternas alla beteenden, och 
han uttrycker ofta sin förundran över vad instinkten kan åstadkomma i 
en insekts liv. I ett förord till den femte serien av Souvenirs entomologiques 
förklarar han att steklarna hör till de allra mest intressanta insekterna på 
grund av sin förmåga att sörja för avkommans överlevnad. Grävsteklarna 
hör till hans favoriter. Han berättar hur stekeln först gräver ut ett bo i 
marken, sedan jagar och förlamar ett bytesdjur som den drar ner i boet, 
och till sist fäster sitt ägg på bytet och täpper till hålans öppning med sand. 
Larven kommer att leva och frodas där under hela sin larvtid, livnärd 
genom bytesdjuret. Fabre ser stekelhonans omsorger som ”det högsta 
uttrycket för instinktens förmåga”,7 och han stämmer upp en lovsång till 
moderskapet:

Tillsatt för att ansvara för artens bestånd, som är mycket 
viktigare än individernas bevarande, väcker det en under-
bar förmåga till förutseende i det mest sömnförsjunkna 
intellekt; det är den trefalt heliga källa där dessa ofattbara 
själens gnistor döljer sig och sedan plötsligt flammar upp, 
dessa gnistor som ger oss illusionen av ett ofelbart förnuft. 
Ju starkare moderskapet befästs, desto högre höjer sig 
instinkten.8

6 Delange, ”Préface”, s. 92-94.
7 Fabre, Insekternas liv, s. 13.
8 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 937, min övers. ”Préposée à la permanence 

de l’espèce, de plus grave intérêt que la conservation des individus, elle éveille 
de merveilleuses prévisions dans l’intellect le plus somnolent; elle est le foyer 
trois fois saint où couvent, puis soudain éclatent ces inconcevables lueurs psy-
chiques qui nous donnent le simulacre d’une infaillible raison. Plus elle s’affirme, 
plus l’instinct s’élève.”
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Det är ett delvis religiöst språk som Fabre använder om moderskapet och 
dess inflytande på instinkten.9 I orden ”trois fois saint”, ”trefalt helig”, 
ligger en allusion på Sanctus-satsen i den katolska mässan. Den förundran 
som uttrycks i orden ”underbar förmåga till förutseende” och ”ofattbara 
själens gnistor” gör det rimligt att jämföra Fabre med 1700-talets fysiko-
teologer, t.ex. Carl von Linné (1707-1778). Fysikoteologerna såg med häpnad 
skönheten och ändamålsenligheten i naturen som tecken på Guds skapar-
gärning.10 Linnés inledningsord till senare upplagor av Systema naturæ är 
berömda: ”Jag såg […] den oändlige, allvetande och allsmäktige GUDEN på 
ryggen, då han gick fram, och jag hisnade!”11 Linné var ju främst botanist, 
men han hade även ögonen öppna för insekterna. I sitt Tal, om märkvärdig-
heter uti insecterna nämner han bland allt förunderligt i insekternas värld 
hur myrorna tar hand om sin avkomma och hur bina och getingarna 
bygger sina bon.12 Fabres åsikt att artens bevarande är mycket viktigare 
än individernas torde vara besläktad med den uppfattning om skapelsen 
som vi finner hos Linné, nämligen att alla jordens arter av växter och djur 
alltsedan skapelsen är konstanta och skilda från varandra.13

 I steklarnas bobyggande och insamlande av föda åt avkomman, anser 
Fabre, ”exploderar, tack vare moderskapets stimulerande verkan, instink-
tens högsta manifestationer”.14 Hos flertalet insektsarter förekommer 
dock ingen vård av avkomman. Äggen läggs helt enkelt på en lämplig 
plats, och sedan får larverna klara sig själva. Detta leder till att ”intellektets 
privilegier […] försvagas och slocknar.”15 Fabre skiljer tydligen mellan 
’intellekt’ och ’förnuft’, ty insektens intellekt, som i vissa fall kan väckas 
till liv, ger bara illusionen av ”ett ofelbart förnuft”.16 Som vi skall se drar 
Fabre en skarp gräns mellan människan och djuren. Han ser människan 
som den enda varelsen med ett logiskt resonerande förnuft men tillskriver 
insekterna ett intellekt, styrt av instinkten. Hans berättelse om instinktens 
yttringar hos en stekel skall här tjäna som exempel på detta.
 

9 Fabre verkar visserligen ha tagit avstånd från all dogmatisk religiositet, men 
som Delange framhåller visar han sig i sitt verk som ”spiritiualiste”, och i två 
texter som han själv bestämt för sin gravsten framträder tron på ett liv efter 
döden. Delange, ”Préface”, s. 101-103.

10 Uddenberg, Nils (2003), Idéer om livet: en biologihistoria. Bd I. Stockholm, s. 32- 
35.

11 Carl von Linné (1962), Om undran inför naturen och andra latinska skrifter. Original-
texter jämte svensk översättning, inledning och urval av Knut Hagberg. Stock-
holm, s. 167.

12 Carl von Linné (1954), Tre tal. Utgivna av Arvid Hjalmar Uggla. Stockholm, s. 14 f.
13 Linné, Om undran inför naturen och andra latinska skrifter, s. 152 f.
14 Fabre, Insekternas liv, s. 14.
15 Fabre, Insekternas liv, s. 14.
16 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 937, min övers.
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 I den första serien av sina minnen berättar Fabre om en grävstekel av 
arten Sphex occitanica som hade besvär med sitt byte, en stor vårtbitare, då 
den återvände med fångsten till sin håla efter lyckad jakt. Förlamningen 
efter stekelns gaddstick började släppa, och vårtbitaren gjorde motstånd 
genom att med fötterna haka sig fast vid grässtrån och andra föremål, 
samtidigt som den snappade mot stekeln med sina kraftiga käkar. Stekeln 
måste tillgripa en ny metod för att göra bytet fogligt. Fabre fick se hur den 
böjde vårtbitarens huvud så att den mjuka nacken blev åtkomlig, satte in 
sina käkar där, grävde in dem under huvudets kitinhölje så att de nådde 
fram till offrets hjärnganglier och tuggade på dem om och om igen. Detta 
gjorde den med en så stor precision att offret blev helt förlamat men ändå 
inte dog. Den blivande larven skulle inte ha någon nytta av ett dött bytes-
djur, framhåller Fabre, eftersom detta inte skulle kunna erbjuda färsk föda 
under hela den tid som behövdes för larvens utveckling. Fabre beundrar 
både det ”förutseende” och den tekniska skicklighet som instinkten har 
givit stekeln. Han förundras över att stekeln tycks överträffa människan 
i kunskap, och det utan någon form av inlärning:

Här skulle människan, till och med den vetenskapligt 
skolade, tveka, förlora sig i ofruktbara försök, och kanske 
ge upp helt och hållet. Låt henne komma och få en lektion 
av Sphex! Den behärskar grundligt sin konst som tekniker, 
fastän den aldrig har lärt sig den och aldrig har sett den 
utövas av andra. Den känner till nervfysiologins mest ömtå-
liga mysterier, eller snarare beter sig som om den kände 
till dem. Den vet att det under dess offers huvudskål finns 
ett pärlband av nervknutar, något som liknar de högre 
djurens hjärna. Den vet att detta centrum för innervatio-
nen sänder impulser till mundelarna och dessutom är säte 
för viljan, utan vars befallning ingen muskel rör sig; den 
vet även att om detta slags hjärna skadas kommer allt 
motstånd att upphöra, eftersom insekten inte längre har 
någon vilja kvar. Vad gäller tillvägagångssättet bereder 
detta den ingen som helst svårighet […]. Det instrument 
den använder är nu inte längre gadden: insekten har i sin 
vishet bestämt att hoptryckning är att föredra framför det 
förgiftade sticket. Låt oss böja oss för dess beslut, ty vi 
kommer snart att se hur klokt det är att i grunden erkänna 
sin okunnighet inför djurets vetande.17

17 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 216, min övers. ”Ici l’homme, le savant 
même, hésiterait, se perdrait en essais stériles, et peut-être renoncerait à réus-
sir. Qu’il vienne prendre leçon auprès du Sphex. Lui, sans l’avoir jamais appris, 
sans l’avoir jamais vu pratiquer à d’autres, connaît à fond son métier d’opérateur. 
Il sait les mystères les plus délicats de la physiologie des nerfs, ou plutôt se 
comporte comme s’il les savait. Il sait que, sous le crâne de sa victime, est un 
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Antropomorfismen i Fabres beskrivning av stekelns bedrift faller i ögonen. 
Stekeln framställs som en kunnig nervfysiolog. Det artfrämmande bildle-
det i metaforen, den lärde vetenskapsmannen, tjänar till att framhäva 
insektens expertis, men visar sig i slutet av den citerade texten rentav vara 
otillräcklig för ändamålet, då människan måste ”erkänna sin okunnighet 
inför djurets vetande”.
 Berättelsen om hur Sphex occitanica så skickligt förlamar sitt byte tillhör 
ett kapitel med rubriken ”Science de l’instinct”, ”Instinktens kunskap”. 
Direkt efter det följer ett kapitel rubricerat ”Ignorance de l’instinct”, ”Instink-
tens okunskap”. Sambandet mellan dessa kapitel beskrivs så här:

Sphex har just visat oss med vilken ofelbarhet, med vilken 
överlägsen konst den agerar, ledd av sin omedvetna inspira-
tion, instinkten; nu skall den visa hur fattig den är på utvägar, 
hur inskränkt i fråga om intelligens, ja hur ologisk den är 
då den hamnar i omständigheter som avviker något från 
dess invanda vägar. Genom en underlig motsägelse, karak-
teristisk för de instinktiva förmågorna, förenas den grundliga 
kunskapen med en inte mindre grundlig okunskap.18 

Fabre gör experimentet att medan stekeln är nere i boet för inspektion 
klippa av både antennerna och palperna på vårtbitaren som den släpat 
hem. Stekeln kommer upp ur boet och går fram till bytet, men finner 
ingenting som den kan fatta tag i för att dra det med sig. ”Den gör ett 
förtvivlat försök: genom att öppna sina käkar så mycket det går försöker 
stekeln gripa vårtbitaren om huvudet; men griptången, som inte kan 
öppnas tillräckligt mycket för att omfatta en sådan volym, glider på vårt-
bitarens runda och glatta huvudskål. Stekeln börjar om i flera omgångar,  
 

collier de noyaux nerveux, quelque chose d’analogue au cerveau des animaux 
supérieurs. Il sait que ce foyer principal d’innervation anime les pièces de la 
bouche et, de plus, est le siège de la volonté, sans l’ordre de laquelle aucun 
muscle n’agit; il sait enfin qu’en lésant cette espèce de cerveau toute résistance 
cessera, l’insecte n’en ayant plus le vouloir. Quant au mode d’opérer, c’est pour 
lui chose la plus facile […]. L’instrument employé n’est plus ici le dard: l’insecte, 
en sa sagesse, a décidé la compression préférable à la piqûre empoisonnée. 
Inclinons-nous devant sa décision, car nous verrons tout à l’heure combien il 
est prudent de se pénétrer de son ignorance devant le savoir de la bête.”

18 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 222 f., min övers. Texten lyder: ”Le Sphex 
vient de nous montrer avec quelle infaillibilité, avec quel art transcendant, il 
agit guidé par son inspiration inconsciente, l’instinct; il va nous montrer main-
tenant combien il est pauvre de ressources, borné d’intelligence, illogique même, 
au milieu d’éventualités s’écartant quelque peu de ses habituelles voies. Par une 
étrange contradiction, caractéristique des facultés instinctives, à la science 
profonde s’associe l’ignorance non moins profonde.”
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men alltid utan något som helst resultat.”19 Nu ger stekeln upp, flyger bort 
och överger därmed sitt grävda bo. Fabre frågar sig varför den inte kunde 
fatta tag i ett ben och dra ner bytet med hjälp av det, eller varför inte dra 
i äggläggningsröret? ”Att gripa tag i en fot i stället för i en antenn är för 
den en oöverkomlig förståndssvårighet. Den måste ha en antenn eller ett 
annat trådformigt utskott på huvudet, en palp. I brist på dessa snören 
skulle dess ras gå under, oduglig att lösa en så obetydlig svårighet.”20 
Stekelns beteende blir ett utmärkt exempel på hur instinktens beundrans-
värda förmåga kommer till korta då förhållandena inte är de vanliga.
 Sammanfattningsvis väcker instinkten Fabres beundran inför de 
invecklade och precist funktionella handlingar som den sätter djuret i 
stånd att utföra. Han förundras över att insekten aldrig har lärt sig något 
och ändå beter sig så ändamålsenligt. Men det finns ett fundamentalt 
förbehåll till alla uttryck för insektens vetande. Den beter sig som om den 
visste. Instinkten är oftast värdelös för djuret då det hamnar i ovanliga 
situationer. Då kan ingenting komma det till hjälp, och det måste ömkli-
gen gå under. Hur ser då Fabre på instinktens ursprung? En antydan finns 
i hans beteckning av instinkten som ”inspiration inconsciente”.21 Jag 
menar att ordet ”inspiration” har en religiös innebörd, som jag skall åter-
komma till senare i uppsatsen.
 En diskussion om begreppet ’instinkt’ hade, som Robert J. Richards 
framhåller, under 1600-talet och 1700-talet förts mellan företrädare för 
tre olika idétraditioner. Den äldsta hade sitt ursprung hos Aristoteles (384-
322 f. Kr.), fördes vidare in i den katolska kyrkan av Thomas av Aquino (c. 
1225-1274) och företräddes på 1700-talet av fysikoteologer som Hermann 
Samuel Reimarus (1694-1768) och William Paley (1743-1805).22 Aristoteli-
kerna såg både människan och djuren som själsliga varelser. De menade 
att människans själ utmärks av förmågan till rationellt tänkande, medan 
djurens själ endast verkar på grund av sinnesförnimmelser. Den andra 
idétraditionen utgår från René Descartes (1596-1650). Cartesianerna såg 
djuren som varelser utan själ och känslor, fungerande mekaniskt som 
 
 
 

19 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 225, min övers. ”Une tentative désespérée est 
faite: ouvrant ses mandibules toutes grandes, l’Hyménoptère essaie de happer 
l’Éphippigère par la tête; mais les pinces, d’une ouverture insuffisante pour 
cerner pareil volume, glissent sur le crâne, rond et poli. A plusieurs reprises, il 
recommence, toujours sans résultat aucun.”

20 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 226, min övers. ”Il lui faut l’antenne ou un 
autre filament de la tête, un palpe. Faute de ces cordons, sa race périrait, inha-
bile à résoudre l’insignifiante difficulté.”

21 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 222.
22 Robert J. Richards (1987), Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind 

and Behavior. Chicago & London, s. 22 f. Se även angående Reimarus s. 30, angå-
ende Paley s. 128 ff.
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maskiner. Aristoteliker och cartesianer hade dock samma uppfattning om 
instinkterna som medfödda drivkrafter, fungerande utan inlärning.23

 Den tredje idétraditionen kallar Richards för ”the sensationalists”.24 
Dess lärofader är John Locke (1632-1704), som hävdade att både människor 
och djur får kunskap enbart genom sinnesförnimmelserna och att det 
alltså inte finns några medfödda instinkter.25 Här upphävs de andra tradi-
tionernas gränsdragning mellan människa och djur genom att även djuren 
anses visa prov på förnuft. En företrädare för denna riktning var Charles 
Darwins farfar, Erasmus Darwin (1731-1802).26 Charles Darwins (1809-1882) 
egen uppfattning om evolutionen hade sina förutsättningar bl. a. hos 
sensationalisterna och Erasmus Darwin.27 Charles Darwin utplånade den 
absoluta gräns mellan människan och djuren som tidigare hade setts som 
självklar av många.28 I sitt verk On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection (1859) utesluter Darwin nämligen inte att ett visst mått av förnuft, 
”reason”, kan ingå i instinkten, ”even in animals very low in the scale of 
nature”.29 I The Descent of Man  (1871) jämför han djurens mentala förmåga 
med människans, bl. a. vad gäller förnuftet:

Few persons any longer dispute that animals possess some 
power of reasoning. Animals may constantly be seen to 
pause, deliberate, and resolve. It is a significant fact, that 
the more the habits of any particular animal are studied 
by a naturalist, the more he attributes to reason and the 
less to unlearnt instincts.30

Den ovan berörda diskussion om instinkten som förts under tidigare 
århundraden och in i 1800-talet utgör en idéhistorisk kontext till Fabres 
ställningstagande angående instinkten. Det torde finnas skäl att föra Fabre 
till fysikoteologin i den aristoteliska traditionen. Hans hävdande av männis-
kans unika ställning bland de levande varelserna skiljer honom från 
sensationalisterna; hans varma beundran för en stekelhonas ’intellekt’ 
och hans intresse för insekternas känslor – som diskuteras längre fram i 
uppsatsen – skiljer honom från cartesianismen. Närmast skall nu intresset 
riktas mot Fabres ställningstagande till den diskussion om arternas utveck-
ling som var aktuell på 1700-talet och 1800-talet.

23 Richards, s. 23
24 Richards, s. 22.
25 Richards, s. 26.
26 Richards, s. 31-40.
27 Richards, s. 82.
28 Se Richards, s. 22.
29 Charles Darwin (2006), From So Simple a Beginning: the Four Great Books of Charles 

Darwin. Edited, with introduction by Edward O. Wilson. New York & London,  
s. 583.

30 Darwin, s. 804.
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Evolutionen
Fabre berättar i den första serien av sina minnen hur det går till när en 
annan stekel tillhörande släktet Sphex, nu av arten Sphex flavipennis, 
kommer hem från jakten med sitt byte, i detta fall en bedövad syrsa. Den 
lägger ifrån sig bytet med huvudet mot ingångshålet till sitt grävda bo, 
går först ner och inspekterar och kommer sedan upp igen, fattar syrsan i 
antennerna och drar ner den i boet. Det går alltid till på samma sätt. Fabre 
gör nu ett experiment. Medan stekeln är nere och inspekterar sitt bo flyt-
tar han den förlamade syrsan några tum bort från mynningen av hålet. 
Stekeln kommer upp, ser sig omkring, upptäcker bytet litet längre bort, 
kliver upp ur hålet och drar fram syrsan till mynningen samt försvinner 
åter ner i boet för inspektion. Under tiden flyttar Fabre åter syrsan en bit 
bort från hålets mynning. Samma händelsekedja upprepas om och om 
igen. Fyrtio gånger eller mer gör samma individ samma sak, tills Fabre 
tröttnar: ”[…] dess envishet har besegrat min, och dess taktik har varit 
oföränderlig.”31 Samma beteende finner han hos alla individer som han 
prövar på detta sätt. Hans slutsats angående instinktens verkan blir 
följande: ”Insekten, sade jag mig, skulle alltså lyda under en oundviklig 
böjelse som omständigheterna inte på något sätt kan påverka; dess hand-
lingar skulle följa ett oföränderligt mönster och den skulle sakna förmågan 
att skaffa sig ens den minsta erfarenhet av sina misslyckanden.”32

 Året därpå finner Fabre emellertid en grupp steklar av samma art på 
en annan plats, och dessa reagerar annorlunda på hans experiment med 
syrsan. Efter att ett par gånger förgäves ha släpat tillbaka syrsan till hålet 
finner de på råd och drar genast med sig syrsan ända ner i boet. Fabres 
slutsats är att skillnaden mellan de två grupperna steklar beror på att de 
tillhör olika ’ätter’, knutna var och en till sin födelseplats och därför 
åtskilda i rummet. Det samhälle han undersökt i år är dugligare än det 
förra. Förfädernas förmågor har vidarebefordrats: ”För Sphex, liksom för 
oss, varierar förståndet med provinsen.”33 Hos denna stekelart finns tydli-
gen ”elitsläkter, familjer med starkt huvud, som efter några misslyckanden 
känner igen experimentatorns elaka knep och kan omintetgöra dem. Men  
dessa revolutionärer, disponerade för framsteg, är i minoritet; de andra, 
 
 
 
 

31  Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 179, min övers. ”[…] son obstination a vaincu 
la mienne, et sa tactique n’a jamais varié.”

32  Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 179 f., min övers. ”L’insecte, me disais-je, 
obéirait donc à une inclination fatale, que les circonstances ne peuvent modifier 
en rien; ses actes seraient invariablement réglés, et la faculté d’acquérir la 
moindre expérience, à ses propres dépens, lui serait étrangère.”

33  Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 180, min övers. ”Pour les Sphex, comme pour 
nous, l’esprit change avec la province.”
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envisa bevarare av gamla seder och bruk, är majoriteten, massan.”34 Den 
variation inom en art som Fabre observerat jämför han med variationen 
mellan mänskliga samhällen. Den ’dummare’ stekelpopulationen beskri-
ver han som ett litet samhälle av ”beotier”.35 Invånarna i den grekiska 
provinsen Beotien ansågs tydligen redan under den klassiska antiken som 
enfaldiga, åtminstone från athensk utsiktspunkt,36 och denna innebörd 
bevaras i det franska ordet. Fabres berättelse om en variation i fråga om 
instinktens verkningar inom en och samma art behöver dock inte innebära 
att han tänkte evolutionärt eller att han frångick sin uppfattning att natu-
ren är inrättad så att framför allt arterna skall bevaras.
 I ett kapitel med titeln ”Les hautes théories”, ”De höga teorierna”, även 
det i den första serien av Souvenirs entomologiques, tar Fabre ställning mot 
Charles Darwins farfar, Erasmus Darwin. Denne hade uppgivit att han sett 
en stekel bete sig på ett sätt som endast kunde förklaras av att den ägde 
förnuft.37 Fabre ifrågasätter starkt iakttagelsens riktighet och menar bl. a. 
att Erasmus Darwin slarvat med artkunskapen och misstagit en geting för 
en Sphex. Kapitlet avslutas med följande polemiska avfärdande av alla teorier 
som utsuddar gränsen mellan människan och djuren:

Att nedsätta människan och upphöja djuret för att skapa 
en kontaktpunkt och sedan även en sammansmältnings-
punkt mellan dem, sådan har den allmänna tendensen 
varit och sådan är den än i de höga teorier som är på modet 
i vår tid. Å, hur mycket finner man inte i dessa magistralt 
bejakade sublima teorier – vår tids sjukliga förtjusning – av 
bevis som, om de underkastades experimentens belysning, 
skulle sluta lika löjeväckande som den lärde Erasmus 
Darwins Sphex!38

34  Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 230, min övers. ”Il y a chez lui des tribus 
d’élite, des familles à forte tête, qui, après quelques échecs, reconnaissent les 
malices de l’expérimentateur et savent les déjouer. Mais ces révolutionnaires, 
aptes au progrès, sont le petit nombre; les autres, conservateurs entêtés des 
vieux us et coutumes, sont la majorité, la foule.”

35  Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 180. ”J’étais tombé sur une tribu à vues obtu-
ses, une vraie bourgade de Béotiens […].”

36  Se under verbet ”boiotiazo” i Hermann Menge & Otto Güthling (1913), Griechisch-
deutsches und deutsch-griechisches Wörterbuch: mit besonderer Berücksichtigung der 
Etymologie / Menge-Güthling. 2 Auflage. Teil I. Berlin-Schöneberg.

37  Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 199.
38  Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 203, min övers. ”Rabaisser l’homme, exalter 

la bête pour établir un point de contact, puis un point de fusion, telle a été, telle 
est encore la marche générale dans les hautes théories en vogue de nos jours. Ah! 
combien, dans ces sublimes théories, engouement maladif de l’époque, ne trouve-
t-on pas, magistralement affirmées, de preuves qui, soumises aux lumières 
expérimentales, finiraient dérisoirement comme le Sphex du docte Érasme 
Darwin!”
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De uppfattningar som Fabre vänder sig emot och ironiskt betecknar som 
den moderna tidens ”höga teorier” är de evolutionsläror som började 
framföras redan på 1700-talet och som hävdade arternas kontinuerliga 
utveckling under oöverskådligt långa tidrymder av jordens historia. Eras-
mus Darwin antog i sitt verk Zoonomia; or, the Laws of Organic Life (1794-96)  
att djuren utvecklats från ”one living filament which the Great First Cause 
endowed with animality, with the power of acquiring new parts and of 
delivering down these improvements by generation to its posterity”.39 
Djuren strävar enligt Erasmus Darwin efter att anpassa sig till omgivningen 
och utvecklar därvid egenskaper som fortplantas till avkomman. Han antar 
att även människan har uppkommit genom en sådan utveckling.40

 Inom fransk biologisk forskning  verkade en annan evolutionstänkare, 
Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), som liksom Erasmus Darwin ansåg 
att utvecklingen skett i små steg under mycket långa tidrymder, varvid 
arterna haft att anpassa sig efter livsmiljöns förändringar eller också gå 
under.41 Lamarck var en av grundarna av den moderna paleontologin. I 
sitt verk Philosophie zoologique (1809) publicerade han ett evolutionärt släkt-
träd med förgreningar,42 och han beskrev hur en utveckling kunde tänkas 
ha skett från apor till människa,43 varigenom han kan ses som en föregång-
are till Charles Darwin.
 Den franske paleontologen, vertebratzoologen och jämförande anato-
men Georges Cuvier (1769-1832)  var en kraftfull motståndare till Lamarcks 
utvecklingslära och ställde den genom sin egen vetenskapliga auktoritet 
i skuggan. Han anslöt sig nära till Linné i sin syn på arternas skapelse och 
konstans.44 Cuvier förklarade de stora olikheterna mellan faunorna i olika 
fossila lager med att ett antal artutplånande katastrofer skett under jordens 
historia. Den senaste av dessa var den bibliska syndafloden, som drabbade 
jorden för 5000 – 6000 år sedan. Cuvier hävdade med stöd av sin forskning 
som jämförande anatom att arterna var konstanta, eftersom de hade 
mycket begränsade möjligheter till variation, och kom därigenom att 
bestyrka kyrkans lära om arternas gudomliga ursprung.45

 Fabres uppfattning om arternas konstans och om människans unika 
ställning bland de levande varelserna placerar honom i konflikt med de 
evolutionsläror som framfördes av exempelvis Erasmus Darwin, Jean- 
 
39 Francis C. Haber (1959), ”Fossils and the Idea of a Process of Time in Natural 

History”, i Bentley Glass, Owsei Temkin & William L. Straus, jr., ed., Forerunners 
of Darwin: 1745-1859. Baltimore, s. 250 f.

40 John C. Greene (1959), The Death of Adam: Evolution and Its Impact on Western Thought.
Ames, Iowa, s. 168. 

41 Haber, s. 248-253.
42 Greene, s. 163.
43 Greene, s. 161.
44 William Coleman (1964), Georges Cuvier, Zoologist: A Study in the History of Evolution 

Theory. Cambridge, Massachusetts, s. 159 f.
45 Haber, s. 255.
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Baptiste de Lamarck och Charles Darwin.  Han torde stå närmare Carl von 
Linné och Georges Cuvier.  Liksom Cuvier avvisar han evolutionisternas 
uppfattning av arternas utveckling som ett förgrenat släktträd,46 även om 
han är medveten om att arter dör ut och andra arter tillkommer. Detta 
framgår av hans text om fossila vivlar i serie 7 av Souvenirs entomologiques.
Vid sin undersökning av en fossilrik skiffer finner Fabre att de enda skal-
baggar som finns bland de fossiliserade djuren är vivlar.47 Var finns alla 
de andra, jordlöparna, tordyvlarna, långhorningarna? Svaret blir att de 
inte existerade ännu när dessa fossil bildades; de befann sig ”i framtidens 
limbo”.48 Vivlarna torde alltså enligt Fabre vara den äldsta gruppen bland 
skalbaggarna. De ser också så konstiga ut med sitt långa snyte och sitt lilla 
huvud, att Fabre liknar dem vid andra tidiga livsformer som dinosaurier 
eller fåglar med långa svansar och reptiltänder i näbben. ”I sin begynnelse 
formade livet underligheter som skulle utgöra skärande dissonanser i den 
nutida harmonin”, skriver han. ”Alla dessa primitiva har en mycket liten 
huvudskål och en idiots hjärna. Det urtida djuret är framför allt en ohygg-
lig maskin som snappar efter föda, och en mage som bearbetar födan. 
Intellektet räknas inte än. Det kommer senare.”49 Fabre räknar tydligen 
inte som Linné med att alla arter har existerat sedan världens begynnelse. 
De olika arterna har i stället bildats vid olika tidpunkter. Fabre anser också 
att det har skett en utveckling i livsformerna från monstruösa former till 
harmoniska, från små huvuden och idiothjärnor till större huvuden och 
intellekt.50 Han ser livets utveckling som ändamålsstyrd, inte beroende 
av slumpen som Darwin hävdade.
 I sin fortsatta redogörelse för fyra vivelarter av släktet Rhynchites 
framför Fabre argument mot ’släktträdsteorierna’. Dessa arter är mycket 
lika varandra till utseendet men skiljer sig åt i fråga om beteendet. Två av 
dem rullar ihop blad av poppel respektive vin och lägger sina ägg i rullarna, 
men de två andra är inga bladrullare utan lägger sina ägg i slånbärens 
kärnor respektive i aprikoser. Skulle dessa vivlar ha ett gemensamt 
ursprung, och skulle deras instinktsstyrda beteenden ha utvecklats från 
en tidigare form? Nej, låter Fabre viveln själv svara:

46 Yves Delange meddelar att Fabre ägde verk av Cuvier i sitt privata bibliotek. 
Yves Delange (1986), Jean-Henri Fabre, l’homme qui aimait les insectes: Naturaliste total 
et pédagogue du XIXe siècle. Paris & Genève, s. 254.

47 Fabre, Souvenirs entomologiques II, s. 267 f.
48 Fabre, Souvenirs entomologiques II, s. 268, min övers. ”Les uns et les autres étaient 

dans les limbes du devenir.”
49  Fabre, Souvenirs entomologiques II, s. 268, min övers. ”En ses débuts, la vie façonna 

des étrangetés qui seraient de criantes dissonnances dans l’actuelle harmonie. 
[…] Pour tous ces primitifs, crâne très réduit, cervelle d’idiot. La brute antique 
est avant tout une atroce machine qui happe, un ventre qui digère. L’intellect 
ne compte pas encore. Cela viendra plus tard.”

50 Som redan framhållits skiljer Fabre mellan ”intellect”, som i högre eller lägre 
grad kan finnas hos djuren, och ”raison”, som uteslutande finns hos människan. 
Här är det endast tal om ”l’intellect”.
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Han säger er: ”Mina färdigheter, som är så motsatta varan-
dra, kan inte härledas den ena ur den andra. Våra talanger 
är inte legat från en gemensam anfader, ty för att kunna 
lämna oss ett sådant arv skulle den ursprunglige inneha-
varen behövt vara skicklig i oförenliga konster på samma 
gång: konsten att rulla blad, konsten att borra hål i kärnor, 
konsten att sylta frukter, för att inte nämna allt annat som 
ni ännu inte känner till. Om han fann att han var oduglig 
att göra allt samtidigt, så borde han åtminstone, med tidens 
gång, sluta med sin första verksamhet för att lära sig en 
andra, därefter en tredje, och sedan en mängd andra som 
först framtida observatörer kommer att få kunskap om. 
Nåväl, att utöva flera hantverk på samma gång, eller att 
annars som specialist i ett hantverk göra sig till specialist 
i ett annat, helt annorlunda hantverk – så sant jag är en 
Rhynchites, det där är vanvettigheter för djuren.”51

Efter detta slår Fabre fast att de olika vivelarterna ”trots sin extrema likhet 
i kroppsform inte skulle kunna vara förgreningar från en gemensam stam. 
Var och en av deras arter är en oberoende medaljong, slagen av en speciell 
myntstamp i ateljén för former och förmågor.”52

 Den fina metaforen i citatet ovan kan läsas med en religiös innebörd. 
Vem är konstnären som präglar medaljongerna? Jag har framhållit likhe-
ter mellan Fabres naturuppfattning och Linnés. Men till skillnad från Linné 
nämner Fabre aldrig Gud utan döljer eller antyder honom i ett bildspråk. 
Den känsla av religiös förundran inför naturen som uttrycks i många av 
Linnés texter har sin motsvarighet hos Fabre, till exempel i följande text-
avsnitt om hur Fabre tillsammans med en vän ser en stekel skickligt bedöva 
en fjärilslarv:

51 Fabre, Souvenirs entomologiques II, s. 337, min övers. ”Il vous dit: ’Mes industries 
si opposées ne peuvent dériver l’une de l’autre. Nos talents ne sont pas le legs 
d’un ancêtre commun, car, pour nous laisser tel héritage, l’initiateur originel 
aurait dû être versé à la fois dans des arts incompatibles: celui des feuilles rou-
lées, celui des noyaux mis en perce, celui des fruits confits, sans compter le reste 
que vous ignorez encore. S’il s’est trouvé inhabile à tout faire, il a dû, pour le 
moins, avec le temps, abandonner un premier métier et en apprendre un second, 
puis un troisième, puis une foule d’autres dont la connaissance est réservée aux 
observateurs futurs. Eh bien, pratiquer plusieurs industries à la fois, ou encore 
de spécialiste en tel genre se faire spécialiste en tel autre genre tout différent, 
foi de Rhynchite, ce sont-là choses insensées pour les bêtes.’”

52 Fabre, Souvenirs entomologiques II, s. 337, min övers. ”[…] les Rhynchites corres-
pondants, malgré leur extrême ressemblance de structure, ne sauraient être les 
ramifications d’une même souche. Chacune de leurs races est un médaillon 
indépendant, frappé d’un coin spécial dans l’atelier des formes et des aptitu-
des.”
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Dess handling är helt och hållet ett verk av inspiration. 
Djuret lyder, utan att på något sätt vara medvetet om vad 
det gör, den instinkt som driver det. Men denna sublima 
inspiration, varifrån kommer den? Teorierna om atavis-
men, om urvalet, om kampen för tillvaron, är de i stånd 
att tolka den förnuftigt? För mig och för min vän var och 
förblev detta en av de mest vältaliga uppenbarelser av den 
outsägliga logik som styr världen och leder det omedvetna 
genom sin inspirations lagar. Rörda i grunden av denna 
blixt av sanning kände vi båda ögonen tåras, gripna av en 
obeskrivbar sinnesrörelse.53

Ordet ”inspiration” är ett nyckelord som förekommer tre gånger i detta 
korta textavsnitt. I ett annat sammanhang betecknar Fabre, som jag påpe-
kat ovan, instinkten som ”inspiration inconsciente”,54 här som ”inspiration 
sublime”. Omedveten och sublim inspiration – epiteten pekar på att 
instinkten har uppkommit genom en gudomlig inblåsning av ande i 
djuren.55 Fabre förkastar kampen för tillvaron som ursprung till instinkten 
och talar i stället om en uppenbarelse av något outsägligt.
 Fabres litterära stil rymmer högstämt lyriska partier som det ovan-
stående, men huvudsakligen präglas den av ett humoristiskt och lekfullt 
berättande med många antropomorfistiska inslag. Genom en retorisk 
analys av några sådana avsnitt skall jag nu försöka förstå antropomorfis-
mens funktion hos Fabre.

Antropomorfism och retorik
Fabre berättar i den femte serien av Souvenirs entomologiques att den cikada 
som är vanligast i hans hemtrakt, Cicada plebeia, lägger sina ägg i de torra, 
vedartade fjolårsstjälkarna av affodilen (Asphodelus), en vacker liljeväxt 
som Fabre planterat i sin trädgård i stället för de tistlar som förut växte 
där. Äggläggningen går till så att insekten sakta rör sig uppåt stjälken 
 

53 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 255, min övers. ” Son acte est tout d’inspiration. 
L’animal, sans se rendre nullement compte de ce qu’il fait, obéit à l’instinct qui 
le pousse. Mais cette inspiration sublime, d’ou vient-elle? Les théories de 
l’atavisme, de la sélection, du combat pour l’existence, sont-elles en mesure de 
l’interpréter raisonnablement? Pour moi et mon ami, ce fut et c’est resté une 
des plus éloquentes révélations de l’ineffable logique qui régente le monde et 
guide l’inconscient par les lois de son inspiration. Remués à fond par cet éclair 
de vérité, nous sentions l’un et l’autre rouler sous la paupière une larme 
d’indéfinissable émotion.”

54 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 222 f.
55 Detta är den första betydelse av ordet ”inspiration” som anges i Paul Roberts stora 

ordbok: ”Sorte de souffle, émanant d’un être surnaturel, qui apporterait aux hom-
mes des conseils, des révélations…”. Paul Robert (1951-1964), Dictionnaire alphabé-
tique et analogique de la langue française: les mots et les associations d’idées. I-VI. Paris.
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medan den med jämna mellanrum borrar ner sitt äggläggningsrör och 
lägger några ägg. Det kan ta sju timmar innan cikadan har lagt sina cirka 
300 ägg. Det hela går mycket lugnt till. Fabre kan ”komma henne mycket 
nära och även se på henne genom förstoringsglaset, medan hon är uppta-
gen med sina bestyr”.56 Han beskriver cikadan som en sävlig, from och 
beskedlig varelse. Den har som larv tillbringat fyra år under jorden; som 
vuxen lever den en dryg månad i ljuset, bevingad, sugande trädets sav 
under hanarnas oavbrutna sång.57 Men det finns några faror som hotar i 
denna paradisiska tillvaro. Den äggläggande cikadan får inte vara i fred, 
ty det finns ”ett mycket litet flygfä, som också är försett med sond”; den 
följer tätt efter och lägger undan för undan sina ägg i cikadans ägg.58 Det 
är fråga om en parasitstekel, och Fabre beskriver ”hans [!] tysta oförvägen-
het, hans oförskämda fräckhet, när han befinner sig helt nära jätten som 
skulle kunna krossa honom under sina fötter”.59 Fabre riktar sig nu medlid-
samt till cikadan i ett direkt tilltal:

Århundradenas erfarenhet har alltså inte lärt dig någon-
ting, o du beklagansvärda äggläggerska! Med dina utmärkta 
ögon kan du inte undgå att lägga märke till dem, dessa 
förfärliga sondbärare, när de fladdrar omkring dig och 
förbereder sina skurkstreck; du ser dem, du vet att de är 
dig i hälarna, och du förblir oberörd, du låter det ske. Men 
så vänd dig då om, beskedliga koloss! Krossa dessa pygméer! 
Du kommer aldrig att göra något sådant. Du kan inte 
förändra dina instinkter, inte ens för att lindra din ödeslott 
av moderlig olycka.60

Det retoriska tilltalet, när det som här förmedlar ett känslouttryck och 
riktas till en varelse som för övrigt i berättelsen omtalas i tredje person, 
får en speciell effekt. Olaf Homén beskriver den som ”livande”. Genom 
figuren apostrof rycker diktaren den tilltalade ”för ett ögonblick ut ur det 
 

56 Fabre, Insekternas liv, s. 117.
57 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 1055.
58 Fabre, Insekternas liv, s. 118. 
59 Fabre, Insekternas liv, s. 119. 
60 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 1086, min övers. ” L’expérience des siècles ne 

t’a donc rien appris, ô lamentable pondeuse! Avec tes yeux excellents, tu ne 
peux manquer de les apercevoir, ces terribles sondeurs, lorsqu’ils voltigent 
autour de toi, préparant leur mauvais coup; tu les vois, tu les sais à tes talons, 
et tu restes impassible, tu te laisses faire. Retourne-toi donc, débonnaire colosse; 
écrase ces pygmées! Tu n’en feras jamais rien, incapable de modifier tes instin-
cts, même pour alléger ton lot de misères maternelles.” För att underlätta den 
retoriska analysen har jag här valt att göra en egen översättning som delvis 
närmare följer originaltexten än den översättning som finns i Fabre, Insekternas 
liv, s. 120.
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fjärran, i vilket han såsom blott omtalad har sin varelse, och ger honom 
närvaro”. Greppet innebär ”en momentan dramatisering av det episka 
stoffet”.61 Apostrofen verkar som en antropomorfism och en personifika-
tion. Cikadan blir huvudpersonen i ett drama.
 De två tilltalsfraserna, ”o, du beklagansvärda äggläggerska”62 och 
”beskedliga koloss”, uttrycker inlevelse och medkänsla med dramats 
protagonist, cikadan. Tilltalspartikeln ”o” tillhör den högre stilen och 
förstärker den effekt av humoristisk distans till den tilltalade som beror 
på den överdrivna upphöjningen av insekten. Känslonyansen i det andra 
tilltalsepitetet, ”beskedliga koloss”, är snarast ett medlidande färgat av ett 
lätt förakt, förstärkt av kontrasten ”koloss” – ”pygméer”. Den hjälplösa 
jätten får gärna ett drag av löjlighet över sig. Det epitet som parasitstekeln 
får, ”förfärliga sondbärare”, och beskrivningen av dess verksamhet som 
”skurkstreck”, uttrycker en moralisk indignation som betingas av inlevel-
sen i cikadans situation. I berättelsen ryms en förskjutning av perspektiven, 
en lek med det stora och det lilla. Det börjar med att Fabre måste tillgripa 
ett förstoringsglas för att tydligt kunna se hur cikadan beter sig, men när 
den ännu mycket mindre parasitstekeln dyker upp blir cikadan plötsligt 
en koloss som uppmanas att krossa pygmén. Kontrasterna (jätte – dvärg, 
beskedlig – skurk) används retoriskt med en lekfullt ironisk effekt.
 Personifikationen av en insekt genom en retorisk text i den höga stilen 
för tanken till genren eposparodi.63 Dramatiseringen genom apostrofen 
ger här dessutom upphov till en dramatisk ironi, bestående i att publiken 
ser faran som hjälten är blind för.64 Fabres uppmaning till cikadan ekar 
som barnens rop till den intet ont anande hjälten vid en barnteaterföre-
ställning eller en matinéfilm: ”Men så vänd dig då om, beskedliga koloss! 
Krossa dessa pygméer!”
 Fyra korta satser inleds av anaforen ”du”: ”du ser dem, du vet att de 
är dig i hälarna, och du förblir oberörd, du låter det ske”. Dessa leder till 
en klimax i den angelägna uppmaningen till cikadan att vända sig om och 
sätta sig till motvärn. Efter denna klimax, som förstärks av utropstecknet, 
följer en antiklimax som gör ironin i den föregående uppmaningen tydlig: 
”Du kommer aldrig att göra något sådant.” Även den retoriska figuren  
 
 
61 Olaf Homén (1954), Poetik. Genomsedd och utgiven av Erik Ekelund. Stockholm, 

s. 319.
62 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 1086, min övers.: ”ô lamentable pondeuse”. 

För den retoriska analysens skull har jag här gjort en mer ordagrann översättning 
än den citerade.

63 Jag tänker på det lilla eposet Batrachomyomachia, ”Grod-mus-kriget”, som är en 
parodi på Iliaden, sannolikt skriven på 500-talet eller 400-talet f. Kr. Se F. J. Bil-
leskov Jansen, centralred., & Sven Rinman, svensk red. (1991), Litteraturens 
världshistoria. Forntiden. 2 uppl. Stockholm, s. 234.

64 Se Meyer Howard Abrams (1981), A Glossary of Literary Terms. 4 ed. New York, 
Chicago, San Francisco, Dallas, Montreal, Toronto, London & Sydney, s. 91.
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klimax – antiklimax ingår i den höga stil som får en ironisk effekt i apos-
trofen till cikadan. Den resignerade suck som berättaren av cikadans drama 
låter undslippa sig innebär att insektens instinkt i detta fall är oduglig.  
 Den tillhör de arter som lägger sina ägg rätt och slätt utan att vidta 
några åtgärder för larvernas överlevnad. Med Fabres sätt att se har cikadan 
ett outvecklat intellekt som betingar dess ”moderliga olycka”. Den paro-
diska stilen i berättelsen om cikadans farofyllda äggläggning betingas av 
denna dess ’dumhet’. Men inlevelsen i dess hjälplöshet talar även om en 
medkänsla med det obegåvade djuret. Cikadan kan ju inte ändra sina 
instinkter. De är dess öde.
 Fabre framställer ofta insekter som om de hade både förnuft och 
mänskliga känslor. I ett avsnitt av berättelsen om stekeln Sphex occitanica 
i första serien av Souvenirs entomologiques vill han ta reda på hur insekten 
bär sig åt när den sticker sitt byte med gadden. Det gäller för Fabre att byta 
ut den vårtbitare som stekeln redan har stuckit mot en ny och kry innan 
stekeln har hunnit ner i boet med sin fångst. Tanken är att den då skall 
sticka den nya vårtbitaren på samma sätt, medan forskaren kan göra sina 
observationer. En svårighet är dock att hitta en ny vårtbitare på den korta 
stund som står till buds; denna berättelse handlar om den kanske enda 
gång som han lyckades, efter att i sin vilda jakt ha sprungit ”som en galning 
genom vinodlingarna”.65 Stekeln släpar alltså vårtbitaren mot boet med 
ett stadigt grepp om dess antenner. Med en liten sax klipper Fabre av 
vårtbitarens antenner. Stekeln fortsätter framåt några steg med bara de 
avklippta antennerna i munnen men stannar plötsligt, släpper antennerna, 
vänder sig om och går tillbaka. Under tiden har Fabre bytt ut den förlamade 
vårtbitaren mot en ny:

Där står den plötsligt ansikte mot ansikte med det byte 
som skall ersätta det nyss förlorade. Den ser på det, gör en 
inspektionsrond omkring det med misstrogen försiktighet, 
stannar plötsligt, fuktar sina framben med saliv och börjar 
tvätta ögonen. I detta ögonblick av meditation jagar kanske 
sådana här tankar genom hans huvud: ”Vad nu då! Är jag 
vaken eller sover jag? Ser jag eller ser jag inte? Den här 
saken är inte min. Vem och vad försöker dupera mig?”66

Stekeln gör inget försök att angripa den nya vårtbitaren utan flyger sin 
väg och kommer inte tillbaka. Först senare förstår Fabre varför. Han hade 
ersatt stekelns byte, en saftig vårtbitarhona, med en torr hane! Stekeln 
hade genast sett att den nya vårtbitaren saknade äggläggningsrör:

65 Fabre, Insekternas liv, s. 178.
66 Fabre, Insekternas liv, s. 179.
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Detta särdrag känner den skarpsynte rovstekeln ögonblick-
ligen igen: undra på att den under mitt experiment gned 
sina ögon, djupt förfärad över att framför sig se ett byte 
utan stilett, väl vetande att rovet nyss varit utrustad med 
en dylik. Vad måste väl ha försiggått i rovstekelns lilla 
hjärna inför en sådan förändring?67

Denna beskrivning av stekelns reaktion inför det ersatta bytet karakteri-
seras av en dramatiserande personifikation av insekten. Här är det dock 
inte fråga om apostrof, som i det ovan anförda avsnittet om cikadan, utan 
om prosopopoeia: Fabre lägger repliker i stekelns mun. Genom figuren 
prosopopoeia, skriver Quintilianus, ”we display the inner thoughts of our 
adversaries as though they were talking with themselves (but we shall 
only carry conviction if we represent them as uttering what they may 
reasonably be supposed to have had in their minds)”.68 Det som Fabre låter 
stekeln säga och tänka skulle verka mycket rimligt, om det vore fråga om 
en varelse med förnuft, men det strider helt mot hans uppfattning om 
insekternas mentala status. Fabres prosopopoeia blir inte övertygande, 
som Quintilianus förordar, utan får snarare en humoristisk effekt. Den 
roligaste repliken, som kastas in helt oförmedlat, uttrycker stekelns sårade 
stolthet: ”En hane, och det skulle duga som middag för mina larver! Vem 
tar man dem för egentligen?” 69 Tonfallet i stekelns förnärmade replik 
påminner om myrans tonfall i fabeln om syrsan (som egentligen är en 
cikada) och myran.70 Den retoriska figuren prosopopoeia förser berättelsen 
om stekelns beteende med övertoner från fablernas värld.
 Till det humoristiska förmänskligandet av stekeln hör också beskriv-
ningen av dess känslor, som avläses ur kroppsspråket. Den går långsamt 
runt vårtbitaren, och Fabre skriver att den är ”misstrogen”. Den stannar, 
och Fabre förstår att den är eftertänksam. Den gnuggar sig i ögonen, som 
en människa kan göra när hon inte tror sina ögons vittnesbörd, och Fabre 
tolkar det som att den är ”djupt förfärad”.
 I ett kapitel om cikadans sång i den femte serien av Souvenirs entomo-
logiques framhåller Fabre dock att det är omöjligt att veta något om insek-
ternas känslor. Han ifrågasätter starkt att cikadahanarna frambringar sitt 
oupphörliga läte för att locka honorna till sig. Kroppsspråket tyder inte 
på det, ty båda könen sitter hela tiden stilla intill varandra i trädet, fullt 
upptagna med att suga sav: ”Jag kan inte finna ringaste tecken på glädje 
 
 

67 Fabre, Insekternas liv, s. 180.
68 Quintilianus (1966), The Institutio Oratoria of Quintilian. With an English translation 

by H. E. Butler. The Loeb Classical Library. London & Cambridge, MA. III, s. 391.
69 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 214, min övers. ” Un mâle, c’est bien là le dîner 

de mes larves! Et pour qui les prend-on?”
70 Fabre har ägnat det första kapitlet av sin berättelse om cikadan åt denna fabel.
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hos hondjuren; jag har aldrig kunnat upptäcka den minsta dallring eller  
sett dem vagga fram och åter, när de förälskade hanarna slösar sina star-
kaste cymbalslag på dem.”71 Fabre föredrar att tro att cikadahanens sång 
är ett uttryck för ”livsglädjen, universums glädje, som varje djurart firar 
på sitt eget sätt”. Han antar att ”cikadorna sätter igång med sin larm apparat 
utan att bry sig om vad slags ljud de åstadkommer, enbart i glädjen över 
att de lever, ungefär som vi gör när vi i ett ögonblick av djup tillfredsstäl-
lelse gnuggar våra händer”.72 Men han framhåller att detta inte hör till 
vetenskapens område:

Vetenskapen kräver mera, men insekten förblir en sluten 
värld. Ingen möjlighet att skymta eller ana vilket intryck 
cymbalernas skrammel gör på den som inspirerar dem. 
Allt jag kan säga är att honans oberörda yttre tycks uttrycka 
total likgiltighet. Vi skall inte insistera längre: djurets 
intima känslor förblir ett outgrundligt mysterium.73

Det är intressant att Charles Darwin, utan det förbehåll som Fabre gör, 
anser det befogat att utifrån djurens kroppsspråk dra slutsatser om deras 
känslor, även beträffande insekterna. I The Descent of Man skriver han: ”[…] 
the lower animals, like man, manifestly feel pleasure and pain, happiness 
and misery. Happiness is never better exhibited than by young animals, 
such as puppies, kittens, lambs, &c., when playing together, like our own 
children. Even insects play together, as has been described by that excel-
lent observer, P. Huber, […] who saw ants chasing and pretending to bite 
each other, like so many puppies.”74

Avslutning
Fabres forskningsobjekt är insekternas beteende, det yttre som kan obser-
veras och undersökas med empirisk metod. Det ovetbara inre – insekter-
nas instinktsbetingade ’intellekt’ och känsloliv – nalkas han i andra serien 
av Souvenirs entomologiques genom en spekulation som leder till tron på en 
gudomligt inlagd ändamålsenlighet i naturen:

Skulle insekten ha förvärvat sin skicklighet undan för 
undan, från en generation till följande, genom en lång följd 
av slumpartade försök, av blinda trevanden? Skulle en 
sådan ordning uppstå ur kaos; ett sådant förutseende ur 
tillfälligheter; en sådan visdom ur det meningslösa? Är  
 
 

71 Fabre, Insekternas liv, s. 112.
72 Fabre, Insekternas liv, s. 114. 
73 Fabre, Insekternas liv, s. 112.
74 Darwin, s. 800.
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världen underkastad evolutionens oundviklighet från det  
att de första albuminmolekylerna koagulerade till celler; 
eller styrs den av en Intelligens? Ju mer jag ser, ju mer jag 
observerar, desto mer strålar denna Intelligens bakom 
tingens mysterium. Jag vet mycket väl att man med avsky  
kommer att anklaga mig för att tro på ändamålsförkla- 
ringar. Det bekymrar mig mycket litet: är inte ett av teck-
nen på att man kommer att få rätt i framtiden just det att 
man är omodern i nuet?75

Carl von Linné framhöll att människan är skapad för att utforska skapel-
sen och därigenom prisa Gud.76 Något av samma anda finner jag hos Fabre. 
Ju mer jag har läst honom, desto mer har jag kommit att se hans likheter 
med Linné – som empiriskt arbetande naturforskare och som spirituell 
och humoristisk författare, men även som gripen åskådare av gudomliga 
mysterier i naturen. En stekellarvs tid som puppa, sedan den vävt en 
kokong omkring sig, beskriver han i första serien av Souvenirs entomologiques 
så här:

Från och med nu kan den skickliga arbeterskan, i säkerhet 
under ett ogenomträngligt skydd, överlämna sig åt denna 
djupa dvala som oemotståndligt kommer över henne, åt 
denna existensform utan namn, som inte är sömn, inte 
vaka, inte död, inte liv, och ur vilken hon kommer att träda 
fram i ljus, förvandlad, efter tio månader.77

Det ord som jag översatt med ”i ljus, förvandlad”, ”transfigurée”, används 
i franskan i två betydelser. Det kan dels betyda ”förvandlad till strålande 
skönhet”, dels används det i Nya Testamentets berättelse om hur Jesus  
 

75 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 371, min övers. ”L’insecte aurait-il acquis son 
savoir-faire, petit à petit, d’une génération à la suivante, par une longue suite 
d’essais fortuits, de tâtonnements aveugles? Un tel ordre naîtrait-il du chaos; 
une telle prévision, du hasard; une telle sapience, de l’insensé? Le monde est-il 
soumis aux fatalités d’évolution du premier atome albumineux qui se coagula 
en cellule; ou bien est-il régi par une Intelligence? Plus je vois, plus j’observe, 
et plus cette Intelligence rayonne derrière le mystère des choses. Je sais bien 
qu’on ne manquera pas de me traiter d’abominable cause-finalier. Très peu m’en 
soucie: l’un des signes d’avoir raison dans l’avenir, n’est-ce pas d’être démodé 
dans le présent?”

76 Se t.ex. Linné, Om undran inför naturen och andra latinska skrifter, s. 45-47.
77 Fabre, Souvenirs entomologiques I, s. 189, min övers. ”Désormais l’habile ouvrière 

peut, en sûreté sous un abri impénétrable, s’abandonner à cette profonde torpeur 
qui la gagne invinciblement, à cette manière d’être sans nom, qui n’est ni le 
sommeil, ni la veille, ni la mort, ni la vie, et d’où elle doit sortir transfigurée au 
bout de dix mois.”
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Kristus på ett högt berg i ett starkt ljussken förvandlas och uppenbaras 
inför sina lärjungar som Guds son.78 Till de religiösa övertonerna bidrar  
även att Fabres beskrivning av den namnlösa existens som föregår steklar-
nas förvandling verkar genom en via negativa, där anaforen ”inte”, uppre-
pad fyra gånger, ger den enda substansen. Detta är mystikens och Thomas 
av Aquinos väg, på vilken man nalkas Gud genom att säga vad han inte 
är.79

 Fabres stil- och stämningsregister omfattar, förutom noggranna 
beskrivningar av observationer och utförda experiment, både högstämda 
avsnitt med religiösa övertoner och humoristiskt förmänskligande beskriv-
ningar av insekternas beteende. Förmänskligandet gäller både förnuft och 
känslor, samtidigt som Fabre i grunden anser att insekterna helt saknar 
mänskligt förnuft och att deras känsloliv är absolut oåtkomligt för oss.
 Både de humoristiska och de högstämda partierna i Fabres text förkla-
ras av dess populärvetenskapliga karaktär. Han talar här till många och 
vill roa och beröra dem, så som han själv kanske blivit road och berörd 
under sitt umgänge med insekterna. Den känsla som kläds i så olika uttryck 
kan kanske uppfattas som kärlek till de små varelser som var Fabres 
studieobjekt under hela hans liv. I en lyrisk apostrof talar Fabre till steklar 
som just kommit ut ur puppan nästan som en far till sina barn, när de står 
i begrepp att lämna fadershemmet:

Vackra Sphex, framsprungna ur puppan inför min blick, 
uppfödda ur min hand, ranson för ranson, på en sandbädd 
i botten av gamla pennskrin; ni vilkas förvandlingar jag 
har följt steg för steg, under det jag ibland vaknade med 
ett ryck mitt i natten, rädd att gå miste om ögonblicket då 
nymfen får sin linda att brista, eller då vingen frigör sig 
från sitt fodral; ni som har lärt mig så mycket och inte 
själva har lärt er något, eftersom ni utan lärare vet allt som 
ni bör veta; o, mina vackra Sphex, flyg iväg utan fruktan 
från mina provrör, från mina skrin, från mina flaskor, från 
alla mina behållare, i detta varma solsken som cikadorna 
älskar! Ge er av, var på er vakt mot bönsyrsan som planerar 
er undergång på tistlarnas blomkorgar, akta er för ödlan 
som håller utkik efter er på de solbelysta sluttningarna; 
far i frid, gräv ut era jordhålor, stick skickligt gadden i era 
 
 

78 Paul Robert (1982), Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 
Rédaction dirigée par A. Rey & J. Rey-Debove. Nouvelle édition. Paris. Se Matt. 
17:1-6.

79 Thomas av Aquino (1933), Die deutsche Thomas-Ausgabe: vollständige, ungekürzte 
deutsch-lateinische Ausgabe der Summa theologica. Bd I, Gottes Dasein und Wesen. Salz-
burg, s. 50.
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syrsor och föröka er för att en dag ge åt andra det som ni 
har skänkt åt mig: de sällsynta ögonblicken av lycka i mitt 
liv.80

Fabre ger i sina entomologiska minnen sakliga redogörelser för observa-
tioner och experiment, utförda i ett nyfiket sökande efter kunskap om 
djurens liv. I hans texter ryms också en humoristisk och lekfull antropo-
morfism, förmedlad genom retoriska figurer som apostrof och prosopo-
poeia. Han ser sina insekter med beundran på grund av deras skönhet, 
styrka och skicklighet, med humor och medkänsla på grund av deras 
’dumhet’, med förundran inför det mysterium som de representerar. Han 
tilltror dem känslor som liknar människans och visar att det är möjligt 
att känna kärlek även till djur med mycket liten hjärna. Fabre låter hela 
sin personlighet komma till uttryck i sina entomologiska minnen, och 
han gör det med en forskares, en berättares och en poets hela stilregister.
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Återvinningens estetik  
– mänskliga fekalier i konstens namn

Ingemar Haag

Konstens återbruk
Konsten har alltid varit miljömedveten – om vi tänjer en smula på begrep-
pet. Den är ständigt inbegripen i ett återbruk, där ”återvinningen” av motiv, 
ord, idéer, genrer betecknas med begrepp som ”tradition” och ”intertex-
tualitet”, begrepp som sätter namn på en produktiv rundgång. Visst kan 
det finnas en misstanke om att skaparkraften försvagas i en sådan estetik, 
men är det inte så konsten fungerat i alla tider och vittnar inte denna 
”återvinning” om just inspirationens och musans kraft, om den yttre 
kraftpunkt som när skaparen? Det är inte bara i klassicerande strömningar 
som denna återkomst av det gamla gjort sig gällande. Inte ens romantiker-
nas eller modernisternas idoga originalitetssträvanden kunde, eller ens 
ville, undgå återbrukets lagar; konsten kan aldrig skriva sig ut ur historien, 
hur autonom vi än velat göra den under vissa perioder. Vi känner kraften 
i denna återvinning i grekernas mimesis, i romarnas imitatio, en estetisk 
hållning som alltså utgör ett fundament i den västerländska kulturen.
 Men nog finns det aspekter av ett verk som aldrig återvinns, ord och 
vändningar som poeter och konstnärer aldrig kommer att återvända till 
och väcka till liv, idéer som är så främmande för oss att vi inte längre ser 
dem, och det finns sidor av konsten som vi aldrig kan komma åt. Jacques 
Derrida har talat om det verkliga värdet av konsten i termer av den rest-
produkt som läsaren eller betraktaren aldrig kan införliva i sin förståelse. 
Betraktelsen av konst kan där liknas vid en matsmältningsprocess som 
alltid lämnar en osmältbar rest – av ett oskattbart värde.
 Det är om denna osmältbara rest som det följande ska handla. Men i 
en bokstavligare mening än vad Derrida tänker sig – och i en omvänd 
process, där de ”obegripliga”, fullständigt överflödiga restprodukter som 
människan förvisat och förkastat tar sig tillbaka in i samhället i konstens 
namn. Samhällets restprodukter, det konkreta spill som är resultatet av 
konsumtionssamhällets aldrig mättade begär och biprodukter, har allt 
oftare tagit sig in i konstens finare rum under 1900-talet – man skulle 
kunna tala om att de under vissa perioder, t ex 60- och 70-talen, snarare 
var, med Lea Virgines ord, ”en regel utan undantag”, i varje fall om vi håller 
oss inom bildkonstens domäner.1 Det innovativa med detta återbruk under 
 

1 Lea Vergine (2007), When Trash Becomes Art. Trash, Rubbish, Mongo, övers. Antony 
Shugaar. Milano, s. 10.
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den senare hälften av 1900-talet är att det korsar konsten med konsumtio-
nen. Återbruket får en ideologisk laddning där konsten tydligt skjuter in 
kilar i det kapitalistiska systemet, men också omvänt: att konsten inte 
längre så hårdnackat kan definieras som en form avskärmad från det 
moderna samhällssystemet utan snarare närs av det – i åtminstone dubbel 
mening: å ena sidan konstens beroende av ett konsumistiskt system när 
det gäller en så grundläggande sak som materialet; å andra sidan konstens 
cirkulation på en marknad, dess status som varuprodukt.
 Vi kan göra ett snabbt avstamp i Marcel Duchamps oerhört inflytelse-
rika ready-mades för att närma oss restprodukternas konstnärliga uttrycks-
kraft. Hos Duchamps är inte materialet till skulpturerna så tydligt förkas-
tat eller förvisat av samhället; det handlar mer om att tillvarata och 
omdefiniera befintliga, delvis funktionella objekt, och via dessa objekt 
ställa väsentliga frågor kring hur konsten fungerar i ett modernt konsum-
tionssamhälle och hur vi definierar ”konst”. Men i Duchamps samtid fanns 
också kollagekonstnärer som Kurt Schwitters och Pablo Picasso, där ”över-
blivet” material i form av buss- och tågbiljetter, tidningsfragment, vykort, 
m m blev viktiga inslag i kompositionerna. Ju djupare in i modernismen 
vi förs, desto tydligare blir rörelsens besatthet av konstens material, och 
hur detta material avgränsar och definierar de respektive konstarterna. 
En sådan rörelse tvingar delvis bort konstnärerna från blandformer som 
kollaget. Den ortodoxe konstkritikern Clement Greenberg blev en utpost 
för en sådan stringent hållning. Greenberg drar modernismens trådar 
tillbaka till Immanuel Kants filosofi eftersom det var först hos honom som 
kritiken kritiserade sina egna medel och konsten reflekterade över sina 
egna villkor och medel. Greenberg definierar modernismen i kantiansk 
anda som ”användandet av en given disciplins karakteristiska metoder i 
syfte att kritisera disciplinen själv”.2 I den extrema formen av modernism 
tenderar konsten att driva bort från historien och samhället för att istället 
etablera sig som en inomestetisk verksamhet där ämnet blir konsten själv. 
Men mot denna renläriga attityd, som exempelvis låter ”den plana ytan, 
underlagets utformning, pigmentens egenskaper” karakterisera måleriet,3 

etableras ett kraftfullt motstånd under 1960-talet – ett motstånd som till 
viss del kunde luta sig mot en sådan konstnär som Duchamps. Upproret 
mot högmodernismens materialtänkande utvecklades längs flera spår,  
bl a genom en strävan att tona ned materialet till förmån för idén, som i  
 
 
 
 
 
 

2 Clement Greenberg (1996), ”Det modernistiska måleriet”, Konsten och konstbegrep-
pet. Stockholm, s. 27.

3 Ibid, s. 29.
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konceptkonsten,4 eller genom att söka sig till mer okonventionella mate-
rial, som t ex Arte povera-gruppen i Italien, som i huvudsak arbetade med 
skulpturer skapade med vardagliga material som jord, cement, tidnings-
papper istället för brons och sten. Ett senare spår, som tveklöst kan ledas 
tillbaka till Duchamps och inriktningar som Arte povera, är konstformer 
som ”trash art”, eller ”junk art”, där allehanda former av konkret samhälls-
spill ersätter de traditionella materialen.
 De material som Duchamps utgår från, eller som arte povera eller 
”trash art” knådar sina verk av, har liksom mer traditionella material ofta 
en ”opersonlig” karaktär. Men på ett tydligare sätt än t ex olje- eller akva-
rellfärg tycks likväl de okonventionella materialen i t ex trash art delvis 
ha passerat människors privatsfär – materialet kan ha vandrat genom 
människors vardagsrum, genom deras kök, det har (kanske) en gång berört 
deras kroppar. Den privata dimensionen hos materialet blir ett indirekt 
avtryck, i semiotisk mening skulle vi tala om något indexikalt. Den privata 
aspekten av de konkreta restprodukterna är relaterad till ett begär – ”skräp 
[trash] är ett minne av det som tillfredsställde våra behov eller mättade våra 
begär”, menar Vergine.5

 Men det finns också spill som passerar genom människors kroppar 
– spill som snarare betecknas som ”spillning”. Och det är kring denna 
spillning, den mänskliga avföringen, som det följande ska kretsa. En central 
aspekt av detta material är dess privata karaktär. Mot bakgrund av samti-
dens uppmärksamhet på intim- och privatsfärerna är den mänskliga avfö-
ringens funktion som konstnärligt material kanske ett tidens tecken. 
Betyder det att konsten slutligen befriat sig från historiska och ideologiska 
sammanhang? Kan det privata och intima i denna form överhuvudtaget 
bli ideologiskt? Men jag börjar i en annan ände…för att sedan att hamna 
i den rätta ändan…

4 Joseph Kosuth, en av konceptkonstens främsta företrädare, talar visserligen om 
konstens ”tautologiska” karaktär; konsten vänder sig inte ut mot en värld av 
ting och är inte själv ett ting utan snarare tautologisk ”genom att den är en 
framställning av konstnärens intention, d v s, han säger att ett specifikt konstverk 
är konst, vilket betyder att det är en definition av konst”. Konsten är med andra 
ord ett självreflekterande medium,”ett slags påstående som framställs i en 
konstkontext som en kommentar över konsten” (Joseph Kosuth (1999), ”Art 
After Philosophy”, Conceptual Art: A Critical Anthology, red Alexander Alberro & 
Blake Stimson, Cambridge [Mass], s. 165. Essän publicerades ursprungligen i Studio 
International 178:915-917 [oktober, november, december 1969, s. 134-137, s. 160-
161, s. 212-213]). En sådan hållning är tydligt modernistisk, kantiansk i Greenbergs 
mening. Denna renodlat estetiska hållning ger emellertid ganska snabbt vika för 
en mer ideologisk attityd hos många andra konceptkonstnärer.

5  Vergine, s. 12.
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Eskatologi och skatologi
Roland Barthes hade en oförtröttlig blick på kulturens alla olika uttryck. 
I sin bok Mytologier samlade han en rad udda betraktelser över så skilda 
kulturella företeelser som kartor, Greta Garbo, Einsteins hjärna, m m. I en 
av texterna talar han om tvättmedel och rengöringsmedel, och inte minst 
den reklam som tycks göra dessa produkter oundgängliga i varje franskt 
hem. I den korta texten gör han en snabb reflektion över rengöringsmed-
lens löddereffekt:

Vad beträffar löddret, är dess lyxbetydelse känd, först och 
främst, ger dess yttre ett sken av onödigt överflöd; vidare 
låter dess lätta, nästan oändliga cellklyvningsprocess ana, 
att det i den substans den utvecklas ur, finns ett livskraftigt 
frö, ett friskt och mäktigt väsen, en stor rikedom av aktiva 
beståndsdelar, under en liten ursprunglig volym; slutligen 
inspirerar den konsumenten till luftiga fantasier om mate-
rialet, ett kontaktsätt som samtidigt är lätt och eftersträvat, 
som en njutning både när det gäller smaknerverna (gåsle-
ver, smårätter, vin), kläder (muslin och tyll) och tvål (film-
stjärnan som tar ett bad). Löddret kan till och med vara ett 
tecken på en viss spiritualitet, i den mån som själen är 
berömd för att kunna göra allt av ingenting, skapa en stor 
effektyta av en liten orsaksvolym […].6

I tvättmedel och rengöringsmedel tycks bo en liten gud, eller kanske har 
en gud inblåst sin heliga ande i detta material, medlen har en eterisk 
expansionspotential. Barthes text har ett 40-tal år på nacken men vår 
inställning till rengöringsmedel har förändrats marginellt.
 Det jag fäster mig vid är Barthes hänvisning till överflödet, luftigheten 
och den själsliga dimensionen. Vår tid är en tid inte bara av renhet utan 
också av lätthet – åtminstone som ett slags ideal. Det är inte bara så att vi 
reducerar, vi bygger också in luftighet i materien – när det är möjligt. ”Den 
moderna kroppen lever i och söker det eteriska. Vi söker rening genom 
antingen reduktion eller destillering”, menar Steven Connor.7 Men denna 
faiblesse för luftigheten är inte endast förbehållen vår tid. För inte så länge 
sedan hävdade vissa vetenskapsmän att en del djurarter kunde leva på att 
omvandla luft till näring. Under 1600-talet menade några att kameleonten 
faktiskt levde på luft.8 Under samma århundrade påpekade rosencreutza-
ren John Heydon hur effektivt aromer och rökelser var för att mana fram 

6 Roland Barthes (1969), ”Tvättmedel och rengöringsmedel”, Mytologier, övers. Elin 
Clason. Staffanstorp, s. 35.

7 Steven Connor (2009), ”The Fizziness Business”, The Body and the Arts, red. Corinne 
Saunders, Ulrika Maude & Jane Macnaughton, Basingstoke, s 65.

8 Ibid, s. 55.
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änglar och andar, som han menade levde av dessa luftiga element. Han 
predikade också att förtäring av fast föda var själva arvssynden.9

 Men överflöd kommer inte bara i form av luftighet. Om vi avlägsnar 
överflödets luftiga och därmed själsliga dimensioner skulle vi kunna säga 
att vi hamnar i avföringen – det är också ett överflöd, ett överskott, en rest. 
Det är en materia som vi inte tänker oss genomblåst av någon ande. Å 
andra sidan är utsöndringar en dimension av människans kroppslighet, 
och kroppen är, som Merleau-Ponty påminner oss om gång efter annan, 
själva villkoret för att uppleva och ”äga” en värld. Och med den mänskliga 
avföringen har vi hamnat i den ända som är det verkliga ämnet för denna 
essä.
 På vilket sätt kan avföring vara intressant? Är den inte bara något 
vedervärdigt som vi vill undvika att ödsla tankekraft på? Denna avsmak 
är naturligtvis i sig tankeväckande. Susan Signe Morrison formulerar nyfi-
kenheten kring denna mänskliga restprodukt på följande vis: ”Exkremen-
ter, som disciplineras både fysiskt och symboliskt, är viktiga för att förstå 
hur en kultur fungerar och är strukturerad.”10 I grunden är det alltså, enligt 
Morrison, ett epistemologiskt ämne – kunskap om vårt samhälle. Man kan 
också konstatera att det finns en vetenskap som uppehåller sig vid feka-
lierna – skatologi, läran om exkrementerna. En poäng i sammanhanget är 
ordets närhet till eskatologin, läran om de yttersta tingen. De är naturligt-
vis inte relaterade till varandra etymologiskt men har en ljudmässig över-
ensstämmelse – tropologiskt skulle vi kunna tala om paronomasia, en ordlek 
som sammanför ljudmässigt liknande ord med olika betydelser. I det 
följande kommer det att visa sig att förhållandet mellan dessa båda fält är 
mer än en retorisk figur. Så särskilt långt är inte steget mellan avföring 
och ämnen som världens undergång och fullbordandet av Guds rike. Död 
och omvandling skulle vi kunna säga att undergången och fullbordandet 
kan översättas till – och även avföringen vidrör dessa båda poler.

Avföringen – en liten historieskrivning
Vi dröjer oss kvar på religionens territorium för att peka på förbindelsen 
mellan skatologin och eskatologin och uppmärksammar att Bibeln inne-
håller ett flertal hänvisningar till den mänskliga avföringen. I t ex 5:e 
Mosebok (2:12-13) kan vi läsa följande:

Du skall ha ett visst ställe att gå till utanför lägret. Du skall 
ha en grävpinne i bältet, och när du behöver sätta dig där 
ute skall du gräva en grop med den och efteråt täcka över 
din träck.

9 Ibid.
10 Susan Signe Morrison (2008), Excrement in the Late Middle Ages. Sacred Filth and 

Chaucer’s Fecopoetics. New York.
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Passagen ingår i ett sammanhang där Moses talar till folket om hur de bör 
inrätta vardagsbestyren när de går ut i strid. Och han beskriver hur de 
tillfälliga lägren ska inrättas. Renhet prioriteras tydligt – den blir en garant 
för att Gud ska vaka över Israels folk:

Herren, din Gud, vandrar omkring i lägret; han vill rädda 
dig och överlämna dina fiender åt dig. Därför skall ditt läger 
vara heligt. Låt honom inte få se något motbjudande, så att 
han drar sig undan från dig (5:e Mosebok, 2:14)

Vad dessa citat vittnar om är hur viktig regleringen av exkrementerna är – 
och denna reglering är förbunden med den högre maktens välvilja. Den 
hygieniska dimensionen är tydligt kopplad till den gudomliga makten. Det 
sanitära problemet blir allt angelägnare ju längre fram i historien vi 
kommer och det relateras alltmer till statsmaktens kontrollfunktioner – 
hänsynen till Guds välvilja ersätts tydligt av en hänsyn till statens makt. 
Att hanteringen av avfall i olika former blir ett alltmer akut problem hänger 
intimt samman med utvecklingen av en stadskultur under medeltiden, 
där det inte längre var möjligt att gå ”utanför lägret” och gräva ner skiten. 
Vittnesmål från medeltiden beskriver detta problem, där allehanda avfall 
spreds på gatorna. I den urbana miljön blev avföringen från både djur och 
människor minst sagt problematisk – som smittspridare och som illaluk-
tande fenomen. När städerna ännu inte hade ett system för att hantera 
avfallet upplevdes det som okontrollerbart, som en meningslös och form-
lös materia.
 Populärkulturen har gjort mycket för att exploatera denna bild av 
medeltiden som indränkt i skit. I en scen från Monty Python-filmen The 
Holy Grail utspinner sig följande samtal mellan två bönder: ”First Peasant: 
Who’s that then?/Second Peasant: I don’t know…Must be a king./First Peasant: 
Why?/Second Peasant: He hasn’t got shit all over him.” Exemplet är stereo-
typiskt för bilden av medeltiden, som tycks vara synonym med de mänsk-
liga fekalierna. I ett annat exempel från Quentin Tarantinos film Pulp Fiction 
har just den kriminelle gängledaren Marcellus blivit brutalt skändad och 
våldtagen av en pervers polis. Han räddas av en skojare spelad av Bruce 
Willis. Marcellus skjuter polisen i skrevet och utslungar följande slagfärdiga 
fras: ”I gonna git medieval on your ass”.11 Medeltiden är helt enkelt pervers. 
Den är under vår förhållandevis kliniska tid förknippad med kroppens 
nedre regioner.
 För medeltidens människor, eller snarare för dem som var djupt över-
tygade om den kristna dogmen, var jordelivet blott en passage i väntan på 
något bättre – frälsningen – där kroppen inte längre var ett problem. I den 
tidlösa tillvaron i Guds rike var varken sexualiteten eller matsmältningen 
något att oroa sig för. Men teologin brottades ändå med den fysiologiska 

11 Exemplen är hämtade från Morrison, s. 135.
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aspekten av den jordiska existensen. Susan Signe Morrison beskriver i 
Excrement in the Late Middle Ages hur kyrkofäderna 

genom att göra synden – i synnerhet sexuellt relaterade 
synder – analoga med smutsen […] försökte kontrollera 
och skambelägga individen och därmed tvinga in denne i 
ett socialt konstruktivt beteende. Våra kroppar är orsak 
nog för att känna avsmak för oss själva. Exkrementerna 
blev ett medel för att kontrollera kroppen och bestraffa 
själen.12 

Som allra mest problematisk blev kroppen och dess organ när frågan om 
återuppståndelsen diskuterades.13 Även om kroppen antogs återuppstå 
med alla sina organ intakta betraktades frälsningen som en seger över 
matsmältning och nutrition. Hur denna befrielse från och samtidigt fast-
hållande vid det fysiska var möjligt förklarades på olika sätt.14

 En viktig poäng är att bilden av kroppen var en annan än idag. Som 
den ryske teoretikern Michail Bachtin påpekat betraktades kroppen som 
ofärdig och oavslutad under medeltiden.15 Dess ofärdiga karaktär hörde 
intimt samman med läkekonstens uppfattning om kroppen, som byggde 
på den antika föreställningen om de fyra kardinalvätskorna (blod, slem, 
svart galla, gul galla) och balansen mellan dem. Det var en teori som uppfat-
tade kroppen som flytande och där utsöndringar och intag förändrade 
balansen och aldrig hermetiskt tillslöt kroppen.
 Kroppen hade alltså en omvandlingspotential. Och detsamma gällde 
exkrementerna. Å ena sidan representerade kroppen och dess utsöndringar 
allt negativt för de kristna tänkarna – förgänglighet och död, ett menings-
löst hölje utan bestående värde; å andra sidan var kroppsliga utsöndringar 
näringsrika.16 Om industrialismen senare betraktade människan som en 
maskin använde medeltiden snarare plantmetaforen. Människan var en 
växt i behov av kultivering och till det behövdes – gödsel. Avföring var 
därför potentiellt näringsgivande och i dess omvandling från avföring, till 

12 Morrison, s. 25.
13 Ibid, s. 42 ff.
14 Det handlade framför allt om att man hade två olika uppfattningar om kroppen: 

å ena sidan kroppen före synden, å andra sidan den jordiska, syndfulla kroppen. 
Den förra ansågs vara ren och existera bortom tiden, medan den senare var 
förgänglig. Se Morrison, s. 43 f.

15 Det är i Bachtins bok om den franske 1500-talsförfattaren François Rabelais som 
medeltidens öppna kropp framställs med sikte på att förklara det Bachtin kallar 
den ”groteska realismen”, en form med rötter i den medeltida karnevalskulturen. 
Kroppen är här ”inte sluten, fullbordad eller färdig, utan når utöver sig själv, 
överskrider sina egna gränser” (Michail Bachtin [1991], Rabelais och skrattets his-
toria. Gråbo, s. 35.).

16 Morrison pekar på att Bibeln vid ett flertal tillfällen talar om avföringens positiva 
kraft som näringsrikt gödsel. Morrison, s. 27.
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dynga, och slutligen till gödsel fanns en förfinande kraft. Steget från form-
lös materia till helig substans är mycket kortare än man anar och i avfö-
ringens omvandling till gödsel återspeglades återuppståndelsen och trans-
formationen av existenstillstånd.
 Den ambivalensen framträdde också geografiskt i skillnaden mellan 
stad och land. I staden var avföringen en överflödig restprodukt som spred 
bakterier och lukt; på landet näringsgivande gödsel till ett blomstrande 
lantbruk. Morrison gör en viktig poäng av denna skillnad i diskussionen 
kring Geoffrey Chaucers senmedeltida verk Canterbury Tales, som ju hand-
lar om en pilgrimsfärd till relikerna i katedralen i Canterbury. Av en slump 
stöter pilgrimerna på varandra i Southwark, en ”förort” till London på 
andra sidan Themsen. Southwark var allt London i egenskap av urban 
kultur inte ville vara; här frodades kaos i form av njutning, upplopp, sexu-
ell frihet.17 Färden från Southwark till Canterbury är alltså en resa från 
synd till helighet, en färd som ska rena pilgrimerna och göra dem till bättre 
kristna. En förvandling således. Vi lämnar det ”fysiska” Southwark till 
förmån för det ”andliga” Canterbury.
 En sådan befrielse från kroppen var inte alla förunnade. Jaget och dess 
utsöndringar blev tvärtom allt tydligare sammanflätade senare, då en 
strängare reglering av avfall och avföring genomfördes. Vi såg att regle-
ringar var aktuella redan i forntiden när Moses beskrev etableringen av de 
tillfälliga lägren. Men när städerna växte blev behovet av avfallshanterings-
processer akut – inte minst av kommersiella skäl: smutsiga gator var dåligt 
för affärerna! Dominique Laporte, fransk historiker, har beskrivit föränd-
ringen i sin bok Histoire de la merde, Historien om skiten. I 1500-talets 
Frankrike påbjöds två reningsprocedurer: att rensa det officiella språket 
från latinet och att införa förbud mot att dumpa avfall på gatorna.18 Hante-
ringen av avföringen blev nu tydligare individens ansvar.19 
 Den påtvingade privatiseringen av exkrement var ett sätt att formulera 
statens makt. Därmed blev avföring ett politiskt ämne genom den process 
som gjorde den till en individuell och privat angelägenhet. Laporte menar 
att avföringen blir ”den dialektiska motparten till ’offentligheten’”.20 Och 
dessutom inrättades tydligt en gräns mellan det privata och det offentliga. 
Det var en gräns som ville tämja kroppen och motverka den medeltida 
bilden av kroppen som flytande och öppen, en bild som fortfarande var 
giltig under denna tid. Med gränsen mellan privat och offentligt blev krop-
pen mer fixerad och konstituerades inte längre i interaktionen med omgiv-
ningen. Denna gränsdragning är i själva verket en central aspekt av skapan-

17 Morrison har en utförlig diskussion om förhållandet mellan London och South-
wark (se s. 69 ff ).

18 Dominique Laporte (2000), History of Shit, övers Nadia Benabid & Rodolphe el-
Khoury. Cambridge [Mass] & London, s. 3 ff.

19 Laporte talar om “avfallets individuation och hur det tillskrivs individen – den 
rätte innehavaren av avföringsprodukterna”, ibid., s. 46.

20 Ibid.
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det av det moderna subjektet, enligt Laporte; han talar om en ”jagets nya 
etik påbjuden av staten”.21

 Men om denna privatisering av avföringen och annat avfall delvis 
manade fram en annan bild av kroppen kommer själva hanteringen av 
restprodukterna i skymundan. Kravet på medborgarna att inrätta toaletter 
och avloppsbrunnar i husen skapade visserligen ett individuellt ansvar, 
men, som Gay Hawkins säger, var det inte förrän under 1800-talet som 
reformvänner inom avfallshanteringen ”började oroa sig över hur hushåll 
faktiskt levde med avföringen”.22 Vi ser under denna tid hur tekniken kring 
avfallshanteringen, avloppssystemen, vattenklosetten, badrummen, etc, 
utvecklar hanteringen men också förstärker gränsen mellan privat och 
offentligt. Hawkins menar att ”realiseringen av samtidens jag som en 
privat, renad kropp inleds i badrummet”.23 Samtidigt finns en tydlig förbin-
delse mellan det privata och offentliga just genom denna teknikutveckling. 
Avloppssystemet är inte i sig konstruerat som en gräns utan som en förbin-
delse mellan det privata och det offentliga. Och med hänvisning till den 
reglering som genomfördes i Frankrike och andra länder på liknande sätt 
förefaller Michael Warners tanke att ”det privata är konstruerat av offent-
ligheten” logisk.24 Ändå upplever vi förhållandet mellan det privata och 
det offentliga som en gräns – men överföringen mellan dem har ofta 
problematiserats och utnyttjats i konstnärliga sammanhang, ofta med 
politiska implikationer.
 Avföringen i konsten är inte ett nytt påfund. Det räcker med att hänvisa 
just till 1500-talets Frankrike och Francois Rabelais. I hans verk om jättarna 
Gargantua och Pantagruel etableras kroppen och de nedre regionerna som 
en subversiv instans som vänder världen uppochner. Michail Bachtin spårar 
inflytandet till de medeltida karnevalerna, som var sanktionerade av 
kyrkan men som åtminstone tillfälligt befriade människor från statens 
och kyrkans makt. Rabelais iscensättning av den öppna, flytande kroppen 
hade en uttryckligt maktkritisk karaktär, där just gränsen mellan privat 
och offentligt indirekt problematiseras. Kroppens privata dimensioner 
verkar hos Rabelais helt tillgängliga för offentligheten, en tillgänglighet 
Bachtin i ett annat sammanhang leder tillbaka till den grekiska antiken. I 
den längre essän ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i 
historisk poetik” talar han om den unika position som det grekiska torget, 
agoran, hade under antiken: ”På torget uppkom och formades under den 
klassiska antiken för första gången människans och hennes livs självbio-
grafiska (och biografiska) självmedvetande”; ”Här är människan öppen 
från alla håll, är hon helt och hållet i det yttre, i henne finns ingenting 
’blott för sig självt’, ingenting som inte skulle kunna underställas offentligt-

21 Ibid.
22 Gay Hawkins (2006), The Ethics of Waste. How we Relate to Rubbish. Oxford, s. 55.
23 Ibid, s. 56.
24 Michael Warner (2002), Publics and Counterpublics. New York, s. 62.
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statlig kontroll och värdering”.25 Genom politiseringen av avföringen i vår 
moderna tid omformuleras gränsen mellan privat och offentligt, där åter 
Bachtins föreställning om den extroverta människan som låter sig värde-
ras av alla blir aktuell. Peter Sloterdijk menar å sin sida att denna process 
har pågått i åtminstone 200 år, ”en permanent, ständigt omstridd rörelse 
från det privata till det offentliga”.26 Liksom Bachtin betraktar Sloterdijk 
denna rörelse som en subversiv kraft. Offentliggörandet av kroppen ingår 
som en del i borgerskapets ”kulturella strategi”: ”Det [borgerskapet] 
uppnådde inte kulturell hegemoni endast genom att utveckla varueko-
nomi, vetenskap och teknik, utan även genom ett – i hemlighet materia-
listiskt inspirerat – offentliggörande av det privata, dess inre värld av kärlek, 
känslor och kropp med alla dess sinnliga och moraliska komplikationer”.27 
Indirekt skulle man kunna säga att en sådan strategi också var och ännu 
är en legitimeringsprocess, där borgerskapet manifesterar sitt samhälls-
berättigande. Och i det stora hela ser Sloterdijk detta som en cynisk inställ-
ning – i en positiv, antik mening. Den cyniskt materialistiska inställningen 
är i grunden en helhetssyn. När det gäller mänsklig avföring och dess 
återinträde i det mänskliga medvetandet via ekologin menar han till och 
med att ”idealismens och dualismens sista förborgade ställningar [bryts] 
upp”;28 det sinnliga förkroppsligandet anvisar en väg mot en mer enhetlig 
förståelse av världen där även kroppen kan omfattas av ”tänkandet”.

Piero Manzoni – konserverad skit
Förkroppsligandets återtåg var måhända borgerskapets förtjänst i ett 
initialt skede, som Sloterdijk menar,29 men när den borgerliga attityden 
väl segrat kan kroppens funktioner och utsöndringar tas i bruk och riktas 
också mot borgerligheten själv. Och det är nog snarare detta motstånd som 
konsten varit inbegripen i från 60-talet och framåt, ett motstånd som vi 
nu ska exemplifiera med några specifika verk. Ett uppmärksammat namn 
i detta sammanhang är den italienska konstnären Piero Manzonis verk 
Merda d’artista, konstnärens skit, från 1961, där han konserverat sin egen 
avföring i 90 burkar. Han verkar slå mynt av uttrycket ”konst är bara skit”, 
och idén lär ha fötts när konstnärens far just menade att den konst han 
skapade var ”skit” – något som Manzoni alltså tog bokstavligt när han 
konserverade sin egen avföring och bjöd ut den till samma pris som guld. 
Man kan också tillägga att Manzonis far ägde en konservburksfabrik. Det 
ligger nära till hands att beskriva detta verk som ett fadermord. Men det 
bär också på andra implikationer.

25  Michail Bachtin (1991), ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i 
historisk poetik”, Det dialogiska ordet. Gråbo, s. 54 och 55.

26  Peter Sloterdijk (1988), Kritik av det cyniska förnuftet. Stockholm, s. 129.
27  Ibid.
28  Ibid, s. 175.
29  Ibid, s. 130.
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 Under romantiken började konsten legitimeras allt tydligare utifrån 
det expressiva, där verket uttrycker konstnärens personlighet, hans själ. 
Den konstnärliga praktiken blir en personlig investering. Denna subjektiva 
linje är livskraftig en bra bit in i 1900-talet, men blir allt hårdare ansatt 
från 1960-talet och framåt. Jaget försvagas till förmån för krafter och system 
som verkar före och bortom jaget. Manzonis verk ger uttryck för denna 
problematisering av jaget, en problematisering som hos honom tar sin 
utgångspunkt i själva materialet, som bokstavligt talat hämtas ur den egna 
kroppen och skapar ett ut-tryck i ordets bokstavliga mening. Det är alltså 
själva materialet som har fått en expressiv laddning, men denna personliga 
prägling tycks närmast helt neutraliseras av det yttre höljet, av konserv-
burken. Jaget är konserverat – och dessutom mångfaldigat. Även om vi 
inte har att göra med massproduktion så konserverade Manzoni ändå 30 
gram av sin egen avföring i 90 konservburkar. Han förefaller ge uttryck 
för ett förändrat landskap, både när det gäller själva konsten och bilden 
av jaget. Hans ”Merda d’artista” tolkar konsten i det moderna kapitalistiska 
samhället, där ingenting existerar bortom marknadskrafterna. Även det 
privata, det allra mest intima kan bli en vara. Och dess värde fluktuerar, 
liksom priset på guld, helt utifrån utbud och efterfrågan. Konstens eviga 
värden har ersatts av marknadsvärdet. Och är inte ”Konstnärens skit” också 
ett sätt att lösa upp kroppen och låta den ingå i ett kretslopp? I den meningen 
sätts det privata i cirkulation på den offentliga arenan. Denna nya intimi-
tet är helt definierad utifrån marknadskrafterna, och det offentliga tycks 
helt ha upptagit det privata. Manzonis verk demonstrerar tydligt Michael 
Warners devis om att det privata är konstruerat av offentligheten. Gränsen 
mellan privat och offentligt är en gräns som definieras och inrättas av just 
det offentliga.

Santiago Serra – processad skit för västerlandet
Självfallet var Manzonis verk provokativt, inte minst genom bruket av den 
egna avföringen. Nu har det i efterhand visat sig att burkarna innehåller 
gips – vilket möjligen ger verket nya dimensioner som jag emellertid inte 
tänker utveckla här. Det privatas cirkulation gestaltas också på ett intrikat 
vis i den samtida spanske konstnären Santiago Serras konst. Serra är en 
uttryckligt politisk konstnär som i flera verk satt fingret på globalisering-
ens effekter och utsatta gruppers situation i samhället. Det verk som 
intresserar mig här är hans installation 21 antropometriska moduler av mänsk-
lig avföring utförda av människorna vid Sulabh International, Indien från 2005/2006. 
Installationen, eller skulpturerna om man så vill, består av 21 gjutna block 
av mänsklig avföring. Biologiskt sett är materialet inte avföring utan snarast 
mull. Avföringen har komposterats under 3 år, därefter blandats ut med 
den bindande plastsubstansen fevicol och sedan gjutits i block. Avföringen 
har insamlats av kastlösa i Jaipur och New Dehli.
 Det finns många dimensioner i Serras installation. Det privata har på 
ett ”olustigt” sätt tagit sig in i den offentliga sfären. Det är naturligtvis 
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provocerande för smaken. Och inte minst för luktsinnet. När vi besöker 
konsthallen Magasin 3 i Stockholm under våren 2009 och stiger ner till 
det rum där Serras skitblock är uppställda gör vi det med en farhåga – att 
det kommer att lukta, om inte skit så åtminstone något gödselaktigt. 
Försiktigt nosande letar vi oss ner – och naturligtvis luktar det ingenting. 
Men man är hela tiden på sin vakt, som om en motbjudande lukt utan 
förvarning skulle leta sig fram till en. Stanken tycks inkapslad och dold i 
formen, men den är inte emballerad eller innesluten i något skyddande 
hölje. Manzonis verk var tryggare i den meningen; han hade ju faktiskt 
disciplinerat sin skit genom att innesluta den, och ge den en marknadsmäs-
sig ”form”. Serras arbete har också omvandlat avföringen, men på ett annat 
sätt där det marknadsmässiga är mindre påtagligt.
 Det vita, kliniska konstrummets inramning är effektfull. Det finns 
politik i denna omvandling som förflyttat avföringen från New Dehli och 
Jaipur till konstvärldens vita rum. Förvandlingen blir parodiskt en ”pilgrims-
resa” som oskadliggör ”smutsens” negativa aspekter. Skiten är inte längre 
formlös eller vämjelig, den har processats för att passa in i en estetik. Först 
när materien antagit en form kan den välkomnas av den västerländska 
smaken. Vår smak tolererar inte det illaluktande. De uppställda blocken i 
konsthallen har dock något monumentalt över sig och erinrar om minnes-
stenar – minnen av en process som utförts av en samhällsklass längst ner 
i hierarkin. Det är en klass som i mångt och mycket befinner sig utanför 
systemet och som lever av samhällets godtycke. Inte mycket återstår av 
den ursprungliga materien i Serras installation – men han påminner oss 
om den. Just genom att avföringen är så tydligt hanterad, så formgiven. Ja, 
det är mer än en påminnelse, för det är just hanterandet av avföringen 
som blir synlig i de rektangulära blocken.
 Serras verk har vissa likheter med Manzonis. Även hos Serra har det 
privata kommit att ingå i det kapitalistiska transaktionssystemet, där 
pengar omvandlas i varor och sätts i cirkulation på en marknad. Det privata 
är dock mycket suddigare hos Serra. Avföringen har ett anonymt ursprung, 
hanteringen sker kollektivt av kastlösa; det privata blir grumlat av olika 
system. Och Väst tycks stå mot Öst; det senare förädlar materien för att 
göra den attraktiv i västerlandets marknadsekonomier – vilka som utför 
arbetet och hur är otydligt, men kritiken finns indirekt nedlagd i själva 
materialet, avföringen, och hanteringen av det, som låter ana det offer 
som måste till för att västerlandets kapitalistiska system ska frodas.
 Och det handlar naturligtvis om överskott och överflöd. Serra arbetar 
med ett överskott, en restprodukt, som kunde blivit till näringsrik gödsel 
– ja, som ju faktiskt redan befinner sig på mullstadiet när han låter det bli 
konst; avföring blir mull blir konst. Har den blivit nyttig eller har den 
återgått till att vara ett meningslöst, frånstötande överskott? Visst formu-
leras den frågan hos Serra! Är konsten en aspekt av västerlandets överskott, 
en del av dess meningslösa överproduktion? Men i detta meningslösa 
tillstånd kanske den kan säga något – om det kapitalistiska systemet, om 



55

förhållandet mellan öst och väst, om förhållandet mellan rika och fattiga, 
om exploateringen av billig arbetskraft. Ja, det finns också ett överskott 
av människor, det finns människor som definieras som överflödiga, t ex 
de kastlösa. Det är dem som dessa block, dessa minnesstenar, syftar på.
 
Steve McQueen – skitens politiska kamp
Både Manzoni och Serra ger avföringen en symbolisk kraft som spelar på 
en politisk arena. I den brittiske filmaren och konstnären Steve McQueens 
film Hunger från 2008 befinner vi oss också mitt i det politiska fältet – men 
de mänskliga restprodukter som vi möter där är inte lika tydligt symbolise-
rade, de är vad de är, urin och skit, aspekter av den mänskliga kroppen – en 
kropp som kan bli ett vapen när orden tycks maktlösa. Hunger beskriver 
IRA-fångarnas hungerstrejk 1981, och i synnerhet den informelle ledaren 
Bobby Sands självsvält och död. Begreppet överskott blir dubbeltydigt hos 
McQueen. Dels handlar det om kroppens restprodukter (urin, avföring), dels 
om människor som ”överflödiga”. Konflikten som ledde till att nio IRA-fångar 
svalt sig till döds 1981 kretsar kring de nordirländska terroristernas kamp 
för att bli erkända som politiska fångar och inte kriminella. Som politiska 
fångar skulle de tydligare vara en del av offentligheten, de skulle placeras 
på ett fält som alltsedan grekerna associerats med det politiska. Spänningen 
mellan oikos (hemmet) och polis (staden) blev allt tydligare redan hos dem. 
Men det var ett spänningsfält som ännu inte explicit hanterade kroppens 
ideologiska aspekter. Britterna ville naturligtvis stämpla IRA-fångarna som 
kriminella och därmed göra nordirlandfrågan till en icke-fråga; de ville 
avfärda terrordåden som kriminella handlingar och inte erkänna IRA:s 
handlingar som en del i den politiska kampen.
 McQueen tar egentligen inte ställning – åtminstone inte uttryckligt 
– i denna fråga. Han är istället intresserad av förhållandet mellan det privata 
och det offentliga, mellan det personliga och det ideologiska. Första delen 
av filmen framhäver en kamp där det privata i form av mänskliga restpro-
dukter erövrar offentligheten – och det gör det i form av avföring och urin. 
Steve McQueen gör oss tydligt medvetna om både fekaliernas formlöshet 
och deras möjlighet att formas och bli till något meningsfullt. Svårigheten 
att kontrollera fångarnas kroppar liksom deras avföring och urin är ett 
centralt spår i McQueens film. Det brittiska inspärrningssystemet kan 
aldrig helt innesluta IRA-männens kroppar; det privata reser sig upp mot 
statsapparaten. En talande scen är när fångarnas urin på ett gemensamt 
kommando hälls ut i springorna under celldörrarna och sprids i korridoren. 
Urinen tränger ut i de allmänna utrymmena och skrapas bort i en ändlöst 
utdragen scen, där vi får följa hur en fängelsevakt rengör en 20 meter lång 
korridor. Allt sker utan några som helst klipp. Vi hör skrapans klapper mot 
golvet och det tydliga plaskandet från urinen. Scenen visar IRA-fångarnas 
iscensättning av de egna kropparna i den politiska kampen, men den 
speglar också hur de brittiska vakterna förnedras av och är fångade i samma 
system som terroristerna.
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Avföringen i sin tur smetas ut på cellens väggar i något som liknar en 
bestraffning av det brittiska systemet. I en minnesvärd scen rengörs ett 
parti av väggen med högtrycksspruta. Avföringen på väggen har ett spiral-
liknande mönster. Här tycks den formlösa materien ha formats till ett 
tecken som åtminstone bär på en möjlig mening. Fekalierna är inte en 
betydelselös materia utan snarare potentiellt betydelsebärande tecken i 
den politiska kampen – skiten har fått en form.
 I den andra delen av filmen har kampen tagit en ny vändning. När 
exponeringen av avföringen och urinen inte har några effekter i politikens 
offentliga rum beslutar sig fångarna för att inleda en hungerstrejk. Själv-
svälten tar den informelle ledaren Bobby Sands liv – och ytterligare åtta 
av hans medfångars liv. Kroppen omvandlas här från att vara en matsmält-
ningsorganism till att bli en självsvältningsorganism som inte lever på 
någonting, och som inte kan leva på ingenting. För luft kan inte mätta. 
Men när kroppen blir tom och åtminstone simulerar ett ingenting, blir 
den ännu svårare att kontrollera.
 Som en parallell till denna aktion kan man peka på hur medeltida 
kvinnliga mystiker ägnade sig åt självsvält för att rena sina kroppar och 
därmed uppnå ett renare tillstånd. Denna svält var ett svar på det djupa 
förakt för det kvinnliga som präglade den medeltida mentaliteten. Männis-
kan som fysisk varelse var fördömd, och allra mest fördömd var kvinnan 
som tycktes utsöndra mer än männen. När kvinnan svalt sig själv upphörde 
menstruationen och avföringen minskade – hon blev mer av ett själsligt 
väsen.30

 McQueen är naturligtvis inte ute efter en reningsprocess, utan snarare 
att visa hur den mänskliga kroppen ytterst aldrig helt kan tänkas bort – 
även om den marginaliseras och disciplineras till ett minimum blir den i 
denna gestalt fortfarande problematisk för det offentliga. Om McQueens 
film tar ställning gör den det för människan, för den enskilde, för den 
kropp som till syvende och sist är nödvändig för att förmedla ideologin 
och de politiska budskapen – hur reducerad och tillintetgjord den än verkar 
vara.
 Och vi kan fråga oss hur enskild kroppen verkligen blir när den ideo-
logiseras så hårt? När det allra mest intima – fekalierna – sätts i cirkulation! 
I offentliggörandet av avföringen dristar jag mig till att påstå att det ”mänsk-
liga” späs ut; det ”egna”, avföringen som vi ju skamset tvingas medge hör 
till oss, omvandlas till ett offentligt material där kopplingen till det egna 
alltmer försvagas. Att ideologierna harvar runt i det personliga är ju ingen-
ting nytt, men det har oftast inte sträckts längre än till sexualiteten. När 
det som vi också utsöndrar (därför att vi måste) ingår i ett kretslopp är 
politiseringen av det personliga drivet till sin spets. Det handlar om att se 
hur det mänskliga vidgas mot en omvärld och där inte längre entydigt 
definieras som mänskligt. Det mänskliga har ”processats” – det är alldeles 
 

30 Se Morrison, s. 53.
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tydligt hos Manzoni och Serra. Hos McQueen sker inte samma drastiska 
omvandling. Skiten låter sig inte förvandlas till mull eller konserveras; hos 
honom tycks urinen och avföringen i sina ursprungliga existenstillstånd 
stå sida vid sida med lagen. Det kretslopp som det mänskliga där ingår i 
har en mer drastisk struktur – men ett kretslopp är det, det mänskliga 
utspillt och utspätt i en politisk verklighet. I det avseendet gör de tre 
konstnärerna gemensam sak: ett kretslopp där människa och institutio-
nella system inte längre är möjliga att separera och därmed inte uppträder 
som klart urskiljbara storheter.
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Jord och tid. En ekokritisk läsning av  
Kerstin Ekmans roman Häxringarna

AnnaCarin Billing 

I centrum för den här uppsatsen står Kerstin Ekmans författarskap, framfö-
rallt den första delen av hennes så kallade Katrineholmssvit, Häxringarna. 
Kerstin Ekman är en författare som genom hela sitt författarskap har behand-
lat frågor om människans samexistens med natur och miljö. Ofta har hon 
ett historiskt förhållningssätt i sina texter, som handlar om både naturens 
egen historia och människans. Den geografiska platsen är också ofta viktig. 
I flera av hennes verk är detta intresse för platsen, tiden och människans 
förhållande till dessa centralt, till exempel i romanerna Hunden (1986) och 
Rövarna i Skuleskogen (1988) och i essäsamlingen Herrarna i skogen (2007). I 
dessa verk finns ett ifrågasättande av en antropocentrisk världsbild när hon 
låter ett djur som i Hunden eller ett naturväsen som trollet Skord i Rövarna i 
Skuleskogen, utgöra centrum och fokuspunkt i berättandet. I Katrineholms-
sviten, som utkom mellan 1974 och 1983, vill jag hävda att platsen – jorden 
– och historien – tiden – behandlas på ett liknande sätt. De sätts i berättelsens 
fokus både genom karaktärernas upplevelse av dem och genom att de tema-
tiseras på underliggande strukturell nivå. 
 Ekmans Katrineholmssvit, särskilt de första tre romanerna, betraktas 
ofta som helt igenom realistisk litteratur, ibland nästan mer som historie-
skrivning än som skönlitteratur.1 Man har främst fäst sig vid hennes 
skildringar av kvinnor och kvinnors arbete, vilket onekligen är mycket 
viktiga teman i romanerna. Men också den ickemänskliga naturen är viktig 
i texten. Katrineholmssviten är en berättelse om hur en stad växer fram 
och hur moderniteten under 100 år – från 1870-tal till 1970-tal – påverkar 
såväl människorna som deras miljö. På så sätt anknyter Ekmans romaner 
till det som kan kallas ”berättelsen om Sverige” och som är en stark tradi-
tion i svensk 1900-talslitteratur. Anna Williams, som studerar fem litterära 
texter från 1930-talet i sin bok Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om 
när Sverige blev modernt (2002), skriver: 

Det moderna Sverige skapas av maskinerna, medierna och 
massomflyttningarna, men det blir också till genom berät-
telserna. I vårt lands litteratur under det gångna nitton-
hundratalet har en romantradition vuxit fram som man 
skulle kunna kalla just Berättelsen om Sverige. Den skildrar 

1 Maria Schottenius (1992), Den kvinnliga hemligheten. En studie i Kerstin Ekmans roman-
konst. Stockholm, s. 13.
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ett land i förvandling, ett land som går från bondesamhälle 
till industristat på mindre än ett sekel.2 

Ekmans Häxringarna är ju av senare datum än de texter Williams studerar, 
men fungerar som en fortsättning eller vidareutveckling av dessa.3 Häxring-
arnas berättelse, som börjar runt 1870 och slutar runt 1905, kretsar kring 
det samhälle som växer fram runt ett järnvägshåll. Ett jordbruks- och 
skogslandskap förvandlas till en modern stad. Här skildras hur en plats, 
en bit jord, tas i besittning och bebyggs. Marken runt järnvägshållet tram-
pas ner till lervälling av det ökande antalet människor och husdjur och 
staden växer okontrollerat med skjul och avfallshögar. Så småningom 
stenläggs de leriga stigarna och blir till riktiga gator, sophanteringen 
ordnas, skjulen rivs och ett centrum av stenhus växer fram runt en nybyggd 
järnvägsstation. I den här romanen är platsen en ”huvudkaraktär” och det 
är modernitetens förändringar, inte bara hos människorna, utan också 
just hos platsen som tematiseras. 
 Det teoretiska ramverk som kan skapa förutsättningarna för en sådan 
läsning av romanen är ekokritiken, beskriven så här av Sven Lars Schulz i 
den första svenska antologin om denna forskningsinriktning, Ekokritik: 
naturen i litteraturen:

Ekokritiken undersöker alltså förhållandet mellan text och 
natur, mellan språk, kultur/samhälle och natur, och därmed 
också frågor rörande den teoretiska diskursen om naturen 
som social konstruktion och språkligt maktbegrepp. Den 
utgår ofta från platsens betydelse för människan[…]. Plat-
sen både i dess fysiska och andliga mening intar ett komplext 
förhållande till litterära texter, verklighet och etiska och 
politiska ställningstaganden.4 

En ekokritisk läsning av romanerna tar fasta på platsens betydelse, men 
också på det sätt naturen, och människornas syn på naturen, förändras 
under de år romanerna skildrar. Vid första anblicken kan Ekmans Katri-
neholmssvit framstå som uppbyggd kring väl inarbetade motsatspar i 
1900-talslitteraturen: landsbygd-stad, natur-kultur, gammalt-modernt, 
fattigdom-välstånd. Ofta finns i sådana fall, explicit eller implicit, antingen 
ett förhärligande av moderniteten eller en nostalgisk hyllning till en tid 
före den moderna. Men i romansviten ser man att dessa motsatspar inte 
på ett enkelt sätt kan inordnas i ett mönster av gott och ont. Staden inne-
bär visserligen att naturen exploateras, men den ökande civilisationen gör 
att människornas, framförallt kvinnornas, tillvaro på många sätt blir 

2 Anna Williams (2002), Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev 
modernt. Eslöv, s. 9.

3 Williams, s.11.
4 Sven Lars Schulz (2007), Ekokritik: Naturen i litteraturen. Uppsala, s. xii.
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lättare. Samtidigt fjärmar sig stadens människor från närhet och samklang 
med naturen och inordnas i stället i ett liv som regleras efter stationsklocka, 
industriella produktionsförhållanden och penningekonomi. Ett viktigt 
tema i romanerna är därför, snarare än ett enkelt motsatsförhållande, 
spänningsförhållandet mellan människorna, naturen och kulturen. 
 Men att betrakta romanerna i Katrineholmssviten som enbart realistisk 
historieskildring vore inte att göra dem rättvisa. Som till exempel Maria 
Schottenius visat i sin avhandling Den kvinnliga hemligheten, så genomsyras 
den synbarligen så realistiska texten samtidigt av djupgående undertexter 
och strukturer.5 Teman och motiv skiftar och ändrar betydelse på flera 
nivåer. I den här uppsatsen vill jag fästa uppmärksamheten på genomgå-
ende strukturer, som särskilt tydligt framträder när man studerar naturens 
roll i romanerna. Ett sådant strukturellt drag, som inte förut uppmärksam-
mats i forskningen, men som blir synligt när man fäster blicken på naturens 
roll i berättelsen, är att romanerna i Katrineholmssviten konstrueras kring 
de fyra elementen jord, vatten, luft och eld. Häxringarnas element är ett av 
de kvinnliga elementen, jord, och jag vill visa hur Ekman laborerar med 
könsperspektivet i en text som så konsekvent byggs upp kring materia, 
jord.6 En annan struktur i Häxringarna, som också verkar på olika nivåer i 
texten, är intresset för och olika uppfattningar om tiden, något som också 
kan kopplas till kön i texten. 

Jorden
I Häxringarna kan man alltså säga att själva platsen står i centrum, den bit 
jord där staden så småningom växer fram. Men också jorden i en utvidgad 
betydelse av materia, som ting och produkter och inte minst som smuts, 
avfall och förruttnelse, är ett tema. Även växtlighet och djur spelar en 
viktig roll. Men också en konflikt i sättet att betrakta naturen kan anas: 
den äldre tidens sätt att handskas med det människorna inte kan greppa 
i tillvaron genom naturmystik och magi ställs mot en modernare natursyn, 
där naturen antingen betraktas rationellt, som något som kan utnyttjas 
och exploateras, eller med en mer sentimental blick, som något som borde 
vara, men inte alltid är, vackert och rekreerande. 
 Redan i romanens början etableras ett komplicerat förhållande mellan 
platsen, människorna och den gamla respektive den moderna tiden. I 
berättelsens inledning är det fem år sedan järnvägen mellan Stockholm 
och Göteborg invigdes, och runt järnvägshållet har ett nytt centrum börjat 
växa fram. Handelsmannen har flyttat sin rörelse ”från den gamla tings-
platsen” (9), alltså från den plats där människor varit verksamma i århund-
raden, till den nya stationen. Men det är en motsträvig och inte särskilt 

5 Schottenius, s. 20ff.
6 I en planerad fortsättning på den här uppsatsen kommer även de tre följande 

romanerna att behandlas. De kan, enligt min mening och enligt samma sätt att 
läsa, sägas ta sin utgångspunkt i de övriga elementen, Springkällan i vatten, Äng-
lahuset i luft och En stad av ljus i eld.
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vänlig natur som ligger till grund för den nya platsen: ”Stationshuset låg 
i de sanka markerna mellan två vassrika sjöar. Landskapet var flackt och 
träden som drog sig ur de vattensjuka markerna stretade surt för livet. Älg 
trivdes här” (10). Underförstått ligger i det konstaterandet att det inte är 
en plats där människor nödvändigtvis trivs, men som är gynnsam för den 
nya tidens teknik – det flacka landskapet lämpar sig för järnvägen. 
 Till denna plats är Sara Sabina Lans på väg när berättelsen börjar en 
septemberdag i början av 1870-talet. Hon beskrivs redan i prologen som 
”grå som en råtta, fattig som en lus, slankig och mager som en rävhona 
om sommaren[…]Hon var seg som gräset, ettrig som nässlan. Hela sitt liv 
gnodde hon efter kvarlevor och fördelar” (7). Både naturbilderna och orden 
har negativa konnotationer, och frammanar bilden av en ful och vresig 
natur. Sara Sabina, får vi också veta i prologen, är även den som utför de 
smutsigaste arbetena, hon skurar lagårdar, hjälper till vid slakt, tvättar lik. 
Beskrivningen av henne låter nästan ana att hon är mer av ett naturväsen 
än en människa, starkt förknippad som hon är med jorden och naturen, 
en kvarleva från den gamla tiden före järnvägen, före civilisationen. Hon 
förknippas också med en uppfattning om naturen som magisk: i inled-
ningen av berättelsen talas om ”spegelbitarna som låg i lagårdsfönstret 
mot maran” (9) och om björken som står vid torpet Äppelrik, där Sara 
Sabina bor, och som inte skiftar färg och fäller löv om hösten som de andra 
träden, vilket ”berodde på att en vit orm bodde vid dess fot” (9). Magin 
framställs som ett sätt att skydda sig mot det oförklarliga (maran) men 
också ett sätt att förklara det ovanliga – björken blir ovanlig i analogi med 
den ovanliga ormen som bor vid dess fot.
 Sara Sabina är på väg till handelsboden för att byta till sig varor mot 
vildkummin som hon samlat. Även byteshandeln är en kvarleva från en 
äldre tid, i handelsboden handlas det vanligen med pengar. Köpslåendet 
artar sig dock till underhållning för de karlar som befinner sig i magasinet, 
och de slår vad med Sara Sabina att hon ska få ett stort sulläder om hon 
kan hålla fast det med tänderna mot en man som håller emot. Detta för 
att Sara Sabina anses fiken och männen liknar henne återigen vid en 
rävhona: ”Ho släpper inte tage om ho har biti te” (13). Sara Sabina vinner 
den förnedrande dragkampen och som ”ett åkerspöke for hon iväg genom 
dörren” (14). Sara Sabina beskrivs i episoden dels utifrån sitt kön (i likhet 
med rävhonan) och dels i sin egenskap av något liknande ett naturväsen, 
ett åkerspöke. Redan här etableras alltså ett mönster också för förhållandet 
mellan könen, som är genomgående i romanen. Männen är de som skapar 
förutsättningar och regler, kvinnorna inordnar sig och gör det bästa av 
situationen. Med Schottenius’ sammanfattande ord:

[…]synar man böckerna med hjälp av motsatsparet manligt 
och kvinnligt, blir det tydligt hur det mesta som hör till 
industrialiseringen kan sorteras under det manliga: staden, 
konkurrensen, tidsbegreppet, produktionen, pengarna, 
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den linjära utvecklingen. Det kvinnliga kopplas samman 
med naturen, landsbygden, reproduktionen, med omsor-
gen om det levande, med ett stillastående och ett annat 
gammalt tidsbegrepp […]7

Detta mönster är dock, som jag konstaterade ovan, inte byggt på en fullt 
så enkel dualism som citatet kan ge vid handen. I romanen finns flera 
karaktärer som avviker från det (till exempel Tora, som vi ska se nedan), 
och som därmed komplicerar mönstret och ifrågasätter motsatskonstruk-
tionen. Vad gäller Sara Sabina är det emellertid tydligt att hon kan inordnas 
i en sådan konstruktion.
 Romanens första episod bildar upptakten till berättelsen om staden som 
växer fram i en ständig konflikt med den plats där den ligger. ”Den sista 
vargen sköts i Vingåker 1858 och det var nog gott och väl. Men när sätter 
man klacken på den sista gråsuggan?” (41), frågar sig berättaren. Smutsen 
och fattigdomen envisas med att finnas kvar trots att staden växer: 

Torget är en åker, en krokig kärrväg leder genom samhäl-
let lämpad för dyngskrov att vagga fram efter. […] Slask-
graven är det vattendrag som genomflyter samhället. Här 
ligger Grismon, Pottäng och Katthavet, Gropen och Gubb-
gränd, Lusknäppan, Barfota backe och Flintskalle fästning. 
Det är de huckrande skrattens, de ältande munnarnas 
namn. (41)

Stadens nobless försöker motarbeta smutsen på olika sätt. Ett är att tillföra 
annan materia, sådan som inte kommer från jorden och platsen där staden 
ligger. Man importerar ting som pekar i en annan riktning, som till exem-
pel Mamsell Winlöfs vinröda, cirkelrunda sammetssoffa eller cremefärgade 
sidengardiner.  Man döper också om vattendrag och platser:

Stationsskrivare Cederfalk satte nya namn på nästan varje 
backknäppa och vattengöl i sin omgivning. Han var som 
den förste Adam i paradiset och han hoppades att männis-
kornas öron skulle öppnas och att de då skulle bliva varse 
att de var fula i mun. Med Malvina Lagerlöf och Charlotte 
Hedberg och baron Fogel kunde han tala om Auroras strand 
och Ekogrottan, men annars måste han översätta. (42)

Som den framställs här blir det tydligt att namngivningen är ett tecken på 
den tänkta mänskliga särställningen i naturen, i citatet markerat med 
referensen till Adam och den bibliska tonen i formuleringen. Cederfalks 
val av namn visar också på den sentimentaliserade syn på naturen som 

7 Schottenius, s. 43-44.



63

följer i industrialiseringens spår.8 Där de folkliga namnen tar fasta på 
funktion – Pottäng, Grismon – tar borgerlighetens namn sin utgångspunkt 
i en pastoral tradition.
 En tidig vårdag töar ett manslik fram på en avskrädeshög. Han antas 
vara en okänd resenär och begravs på den nya kyrkogården. Men händel-
sen aktualiserar återigen kampen mot jorden: de gödselstackar och 
komposthögar som från att ha tillhört ett naturligt kretslopp blir till oren-
lighet i den alltmer tättbebodda staden. Hälsovårdsnämnd upprättas, och 
en midsommarafton företar man inspektion av området runt stationen, 
befaller flyttning av gödselstackar, rensning av vattendrag och stängning 
av hälsofarliga brunnar:

En svans av ungar följde inspektionen på allt närmre håll 
bland svinhus, soplårar och avträden. De jublade när råttor 
med röda fötter skrämda for ut ur sina gömställen och de 
satt på ett uthustak och följde spänt utvecklingen när baron 
Fogel petade med käppen i en dynghög efter en upphöjning 
som han trodde var mäsk som satts till jäsning men endast 
fann en självdöd gris. Med näsdukar för munnen drog trop-
pen vidare. (88)

En skarp gräns etableras mellan de borgerliga företrädarna för ordning 
och civilisation, som inte står ut med odören och förfallet och de fattiga, 
som lever bokstavligen talat i smutsen och inte berörs av den. De fattiga i 
staden har också ett annat förhållande till materien, till tingen. De är de 
som tar vara på avfallet och förvandlar det till nyttiga ting. För Sara Sabina 
är det enda möjligheten att överleva. Hon tar tillvara avlagda kläder, skor 
och trasor på samma sätt som hon tar tillvara det naturen erbjuder, som 
vildkummin, bär och örter. Ett tydligt exempel på detta, som dyker upp 
på flera ställen i romanen, är hanteringen av mattrasor. Sara Sabinas 
dotterdotter Tora, som blir en allt tydligare huvudperson allteftersom 
berättelsen framskrider, tänker tillbaka på sin barndom:

Det enda som var riktigt roligt var att klippa mattrasor av 
prostinnans och hennes döttrars klänningar när Sara Sabina 
skulle väva mattor åt dem. Tora satt under skuggmorellen 
och det var nästan som en lek men hon aktade sig för att 
säga att det var roligt. Remsorna av tunn linong och annat 
fint tyg slingrade sig om hennes bara fötter. Hon undrade 
vad de haft för sig i dessa kläder. Mycket måste kasseras 
fast det var alldeles helt. Det var för tunt och sladdrigt och 
skulle inte bli starka trasor. (114)

8 En idéhistorisk exposé över svenskarnas natursyn före och under industriali-
seringen finns i Jonas Frykman och Orvar Löfgren (1979), Den kultiverade män-
niskan. Lund, s. 45-73.
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I citatet blir det också tydligt att materien skiftar status när den återan-
vänds: de finaste tygerna duger inte till mattrasor utan måste kasseras. 
Mellan Tora och Sara Sabina finns det en tydlig skillnad. Tora är den nya 
tidens kvinna. Hon har vuxit upp på Äppelrik hos sina morföräldrar. Hennes 
mor, Edla, dog när Tora som är resultatet av en våldtäkt föddes. Men Tora 
stannar inte i torpet. Istället tar hon arbete i staden som servitris, avance-
rar till kassörska och gifter sig med FA Otter, en man ur övre medelklassen. 
Han dör kort efter att de gift sig och Tora blir ensam med sina två söner. 
Hon startar då en egen rörelse där hon bakar bröd och säljer på torget. 
Tora är fast knuten till stadens civilisation, hon är en framåtsträvande och 
produktiv karaktär som ser möjligheterna i den nya tiden och som trivs i 
staden. Hon lever för framåtskridande och förändring för sig och sina söner.  
Inför torpet Äppelrik och Sara Sabina är Tora därför ambivalent. Hon vill 
helst inte minnas sin uppväxt eller bli påmind om fattigdomen, smutsen 
och mörkret. Samtidigt har hon förstås starka band till Sara Sabina. 
 Ett tillfälle av ambivalens för Tora, som också anknyter till Sara Sabi-
nas förmåga att ta tillvara det som andra kallar avfall, är när Sara Sabina 
kommer hem till Tora i stadslägenheten med en matta som hon vävt. I 
hyreshuset i staden framstår Sara Sabina som främmande: ”Då stod hon 
där i sin gråa sjal och huvudduken hade hon så långt fram i pannan att 
ansiktet blev skuggat och litet. I den nya omgivningen såg hela gumman 
liten ut tyckte Tora.” (209).  När hon flyttas från sin invanda miljö, naturen 
och landsbygden, verkar det som om Sara Sabina krymper. När hon gått 
igen betraktar Tora mattan hon fått:

Mattan såg riktigt mörk ut innan hon hade tänt lampan 
och skymningen kom färgerna att tätna i köket. Det var 
fem randiga fält som upprepades sex gånger på längden. 
Det hade fordrat mycken eftertanke att få trasorna att räcka 
så att upprepningen blev regelbunden. Det första fältet var 
grått som askan i spisen och sen kom det bruna. Det liknade 
den sura myrjorden som Johannes Lans haft så svårt att dra 
någonting ätbart ur. Det svarta skiftade som kyrkkläder 
när de kommer ut i solen. Sen kom de dunkelt blåa från 
arbetsblusarna och de stora förklädena. Sist fanns där en 
brunlila skiftning som Tora inte visste var den hade sitt 
ursprung men som liknade marsvinterns björkar i backen 
nedanför Äppelrik. (212-213)

Mattans färger kommer sig av att trasorna är rester efter livet i Äppelrik, 
enkla tyger. Men för Tora associeras de också till naturen runt torpet och 
de svårigheter att försörja sig på den jorden som hon minns. Samtidigt får 
den gåtfulla brunlila skiftningen henne att tänka på vårvinterbjörkarna, 
en upplevelse av skönhet i naturen. 
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 Toras komplicerade förhållande till sitt ursprung och hennes lojalitet 
med stadens ideal tar sig ibland uttryck närmast i ett avståndstagande till 
naturen. Hennes konflikt gestaltas på flera ställen i romanen. Redan som 
liten känner hon skräck för naturen:

I det svekfulla morgonljuset var ingenting som vanligt. 
Därute fanns det mycket som skrämde henne. Det hördes 
röster och skrik från kärret. Hon stoppade fingrarna i 
öronen och stirrade ut med svidande sömniga ögon. Grå 
skuggor försvann prasslande i stenfoten på lagårn. Men 
ingen kom. Nere på ängen virvlade dimrökar opp och 
dunstade bort. Nu såg man häxringarna i gräset. Därnere 
vågade hon aldrig leka. (114)

Ett annat tillfälle är när hon som ung kvinna på hemväg till Äppelrik  
en juninatt ser häxringarna bli till. Häxringarna är de cirkelrunda 
upp trampade stigar i marken som blir följden av rådjurens parningsdans, 
de beskrivs som ”ringar och evighetstecken” (186) och de görs på samma 
plats varje år:

[Tora] förstod inte alls det hon såg. Om geten inte ville att 
han skulle bestiga henne varför flydde hon då inte rakt opp 
i skogen? Och om hon ändå tänkte släppa till sig varför 
hetsade hon undan? Vad var det för tvång som drev henne 
runt? Häxringarna hade skrämt Tora ännu mer sen hon 
sett dem uppstå. (187)  

Häxringarna är en tydlig visuell markering av naturens cykliska förlopp 
och deras upphov är djurens instinktiva beteende, så främmande och 
skrämmande för Tora som i allt, sexualiteten inräknad, är framåtblickande 
och planerande. 
 Tora har också ett ambivalent förhållande till Sara Sabinas och den 
äldre tidens sätt att betrakta naturen och djuren som magiska. Å ena sidan 
är den magiska uppfattningen av naturen ett arv för Tora. Hon återkom-
mer flera gånger till andra sådana föreställningar, om till exempel den 
magiska midsommarnatten då ormbunken enligt ett gammalt talesätt 
blommar. Hon nämner en gång detta för sin man, den bildade F. A. Otter, 
som skrattar åt henne:

– Vet inte Tora att ormbunken är kryptogam?
– Det låter som en som äter as, sa hon.
– Nej, det är bara en växt som saknar förmågan att   
fortplanta sig genom blommor och frösättning.
– Jaha, sa Tora. Men nu ska han te och blomma i alla fall.
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– Vad menar Tora? Frågade han allvarligt för han hade aldrig 
märkt att hon hade något sinne för humor. Rädsla och 
vidskepelse verkade också mycket främmande för henne. 
(177)

En annan framträdande symbol för den uppfattningen hos Tora är den vita 
orm som figurerar vid åtminstone tre tillfällen i romanen. Tora minns hur 
hennes morfar brukade säga: ”Det var mycket man inte begrep. Sannerli-
gen. Koka en vit orm och drick av spadet så blir du allvis. Livet ska du ändå 
inte förstå” (69). Det finns alltså en gräns för magin, en gräns som går vid 
kunskapen om själva livet. Inte ens den magi som sägs göra människan 
allvis kan ge henne insikt om livets gåta. Som Kerstin Ekman beskriver 
det genom Toras reflektioner, existerar det något som är större än männis-
kan och som kan tolkas som själva livet, själva naturen.
 Å andra sidan förstår Tora inte sig på naturens magi. Som vuxen är 
hon med om ett märkligt ögonblick då hon övernattar på Äppelrik hos sin 
mormor och morfar. Hon vaknar tidigt på morgonen av att de gamla sitter 
i fönstret och tittar efter något. Tora betraktar dem och den ljusnande 
morgonen utanför fönstret.”Hon kunde se det som de såg, men hon förstod 
inte” (186). Så småningom kommer den de gamla väntar på, en lekatt: 
”Han var liten och vacker och grym och de satt och tittade på honom” 
(187). När hon går tillbaka till sängs vet hon inte riktigt vad hon har 
upplevt:

De andra fanns ju alltid därute. De hade väl sina lagar och 
ordningar de också. Men man kände dem inte. De syntes 
stränga och kanske vackra. Men det fanns också lek och 
grymhet och nycker. Man visste ingenting om dem och 
deras obevekliga tvång. De ringar de sprang i kände man 
inte mer än man kände sina egna. Vad trodde man att man 
skulle finna? En ordning som inte var människans? Men 
den var utom räckhåll för en, alltid. Den såg man efter med 
ögon flacka av brist. (188)

På samma sätt som den vita ormen står lekatten i romanen för något bortom 
människans förståelse, något som är förknippat med själva livets förut-
sättningar.

Tiden
Förutom jorden – förbunden med platsen och smutsen, djuren och magin 
– finns ett annat strukturellt drag i Häxringarna, som handlar om tiden och 
tidsuppfattningen. Också här försiggår en sorts kamp mellan kulturen, 
civilisationen, och naturen. I romanen finns två olika sorters tidsuppfatt-
ningar. Den ena, som jag här kallar ”kulturtiden”, är linjär och betecknas 
av framåtskridande och utveckling, tydligt synlig på klockan, i tidtabeller 
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och planer, i byggande och produktion. Den andra, som jag kallar ”natur-
tiden”, är cyklisk och i ständig förändring men samtidigt evig och återupp-
repande.9 Människan är å ena sidan själva upphovet till kulturtiden, å 
andra sidan som biologisk varelse en del av naturens cykliska tid. När de 
två tidsuppfattningarna möts i romanen händer något. De existerar inte 
längre jämsides. De kommer i konflikt.
 Också på ett större, samhälleligt plan kan vi ana en konflikt mellan 
naturtid och kulturtid i romanen, på naturtidens bekostnad. Det moderna 
samhället bygger på att kulturtiden tas i beaktande. Modernitetens fram-
växt hade inte kunnat ske om människorna inte koncentrerat sig på en 
föreställning om tiden som linjär, som en graf som strävar uppåt: ständigt 
större framgångar, större tillväxt, mer utveckling. Naturen kommer i 
bakgrunden och är ett hinder mer än en tillgång. 
 I Häxringarna finns ett dubbelt perspektiv: dels ett panoramaperspek-
tiv som fångar in det stora skeendet, hur Sverige börjar moderniseras i och 
med järnvägens byggande, dels ett perspektiv nära inpå den enskilda 
människan i berättelsens huvudkaraktärer. De två sorternas tid, kulturtid 
och naturtid, gestaltas och tematiseras också på flera olika sätt och på olika 
nivåer i romanen. Men också här kan vi se hur Sara Sabina och Tora står 
som representanter för hur tiden i romanen skildras. En passage som i sig 
samlar hela denna föreställning är romanens sista kapitel, som handlar 
om Sara Sabinas död. En noggrann läsning av det kapitlet summerar den 
syn på tiden som romanen innehåller. Vid kapitlets början ligger Sara 
Sabina på sitt yttersta: 

När Sara Sabina Lans skulle dö skickade hon efter Tora från 
samhället för att hon skulle vara hos henne. Det var andra 
veckan i maj, den vecka då gökarna börjar ropa i skogarna 
och då lövsprickningen håller opp endast för ett par timmar 
i de kyliga och fuktiga nätterna. (259)

I bara dessa korta meningar uttrycks den dubbla tidsuppfattningen. Å ena 
sidan har vi kalendertiden i dåtid: ”det var den andra veckan i maj”, vilket 
representerar kulturens sätt att mäta tiden. Å andra sidan har vi den 
cykliska naturtiden i presens: ”den vecka då gökarna börjar ropa i skogarna 
och då lövsprickningen håller opp endast för ett par timmar i de kyliga 
och fuktiga nätterna.” I den här läsningen av Häxringarnas sista kapitel vill 
jag visa hur de två tidsuppfattningarna klyver texten i två nivåer – texten 
berättar två olika berättelser samtidigt. 
 Tora bestämmer sig för att gå till den döende Sara Sabina trots de 
praktiska och ekonomiska bekymmer som det orsakar henne. I texten 
markeras att Toras färd från civilisationen i staden till naturen vid torpet 
Äppelrik är en passage mellan två tillstånd: 

9 För en idéhistorisk exposé över olika tidsuppfattningar och deras förändring 
under industrialiseringen i Sverige, se Frykman och Löfgren, s. 21-44.
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Hon kom till Äppelrik på söndag eftermiddag och hade nästan hela vägen 
huvudet fullt av tankar på barnen och den uppskjutna torgningen. Men 
den sista biten fick hon bråttom och hon sneddade i stor ängslan genom 
björkbacken nedanför torpet. Där stod det fortfarande blåsippor i det 
fuktiga norrläget, men de var förväxta och utblommade och kronbladen 
rasade över hennes skor. (260) 
 Tora, som är det här textavsnittets fokalisator och ur vars synvinkel 
vi får följa skeendet, märker hur hennes tankar gradvis lämnar staden och 
rusar i förväg till torpet. Samtidigt får hon plötsligt syn på naturen omkring 
sig.
 I resten av kapitlet försiggår ett pendlande mellan kulturtid och natur-
tid. Veckodagar och tider på dygnet förtecknas nogsamt, liksom göromålen: 
en mätning av kulturtiden. Tora tillbringar tiden medan Sara Sabina ligger 
döende med att rensa bort skräp och städa torpet från golv till tak. Men 
mellan alla sysslor, som kan knytas till kulturen och det materiella – de 
har alla att göra med föremål, att sortera bort de trasiga och gamla tingen, 
eller att rengöra och vårda andra – beskrivs vad som händer i naturen. 
Vårens ankomst gör att den förändras för varje dag. Men här finns ingen 
brådska: 

[…]hon måste stanna och lyssna på koltrasten som hade 
satt sig i björken. Han sjöng övertalande och mjukt joll-
rande som om han velat be henne om någonting. Omsorgs-
fullt, ja eftertänksamt flätade han drillarna till melodier 
liksom ingen upprördhet och ingen brådska funnes i denna 
världen. (262)

Tora upplever att naturen vill säga henne något och hon är inte döv för 
dess språk. Men hon är motvillig mot att stanna upp och lyssna, finner att 
hon tvingas, ”måste”. Detta kan knytas till det tidigare resonemanget om 
Toras motvilja mot naturen och dess ”magiska” budskap, som ju går helt 
på tvärs mot civilisationens antropocentriska budskap. Vid Äppelrik är 
naturens stämma emellertid så stark att till och med Tora påverkas. 
En nivå av texten skildrar alltså Sara Sabinas döende från en kulturens 
synvinkel, dokumenterad nästan i loggboksform, med information om 
hur veckan framskrider och om vädret:

 Söndagskvällen var varm […] (262) 
På tisdagsmorgonen var dagern silvergrå […] (265) 
Både på onsdagen och torsdagen var det dis och duggregn 
i luften […] (265)

På den här nivån finns också redogörelsen för vad Tora gör och det knappa 
samtalet mellan henne och Sara Sabina. Sysslorna och samtalet är mesta-
dels praktiska: Tora städar stugan, slänger bort skräp, skurar golvet, tvättar 
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fönstren och de talar om det hon gör eller om släktingar som behöver 
underrättas efter Sara Sabinas död. Tora är framför allt orolig för sysslolös-
heten och försöker därför dra ut på göromålen: 

I vanliga fall brukade Tora arbeta snabbt men nu ville hon 
ta god tid på sig för att sysslorna skulle räcka. Men det gick 
bara till att börja med. Snart var hon röd om kinderna och 
kände humöret stiga av brådskan och glädjen att få någon-
ting uträttat. (264).

Att ständigt vara sysselsatt, att sträva framåt i en tänkt räcka av göromål, 
är viktigt i kulturtiden. Att skynda sig för att hinna med så mycket som 
möjligt likaså. Toras upplevelse av att tiden är knapp betonas ofta, hon 
drivs av en ständig brådska – till skillnad från koltrasten i citatet ovan. Till 
slut finns inga praktiska sysslor kvar: ”En hel arbetsvecka hade gått och 
det var helgstädat och färdigt. Vart hon än tittade fanns inget att lägga 
händerna på. Något handarbete hade hon inte tagit med sig ” (269). 
Sara Sabina är också mycket medveten om det avbrott i vardagslivet som 
hennes döende orsakar Tora: 

– Det kanske kommer å ta sin tid det här. 
– I ska inte tänka på det, sa Tora. Tänk bara på å vila. Vi har 
ingen brådska nån av oss. 
– Jag tanker på att du ska baka te torge. 
– Det får vara. 
Mormodern teg en stund och hade lite tungt att andas. Sen 
frågade hon efter pojkarna. 
– Di är hos Emma, svarade Tora. Hon har dom så länge det 
behövs. Men nu ska jag ta och röja opp lite här.
– Ja, har du tid så är det bra, sa Sara Sabina. (263)

I det här samtalet refererar de båda till kulturtiden – tiden i närmast 
ekonomiska termer – och Sara Sabina känner till och med skuld för att 
hon tar Toras tid ifrån henne. 
 Så dör Sara Sabina på lördag kväll och på söndag morgon går Tora till 
granngården för att underrätta omvärlden om Sara Sabinas död. På den 
här nivån berättas historien om döden som kulturell händelse: praktiska 
saker som behöver göras, människor som ska underrättas, sedvänjor att 
iaktta. 
 På den andra nivån, i texten sammantvinnad med den första nivån, 
berättas en helt annan historia om döden. Den nivån refererar till natur-
tiden och beskriver hur naturen förändras runt torpet när vår blir till 
sommar. I den logglika redogörelsen för hur dagarna går finns också infor-
mation om vad som händer i naturen, vilka fåglar som kommit och vilka 
blommor som slagit ut. När Sara Sabinas död närmar sig suddas kulturtiden 
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nästan ut för Tora. Att ha händerna ständigt sysselsatta uppfattas som 
viktigt för Tora, men nu kan tiden inte längre hanteras med hjälp av göro-
målen. Till slut mäts tiden bara med Sara Sabinas andetag: 

Hon hade tappat intresset för Toras städning och vänd inåt 
mot sin plåga andades hon mödosamt och hörbart med ett 
ljud som följde Tora var hon gick i köket och kammaren. 
(268) 

[Tora]stod bättre ut med att höra hennes tunga andning 
när hon satt bredvid henne och såg på hennes ansikte.  
(268)

Nu var varje andetag ett stort arbete som hon hade framför 
sig. Tora tog hennes hand och satt stilla tills det började dra 
kallt från dörren och bli skymning ute. Då gick hon opp 
och stängde. Men sen lämnade hon inte stolen mera förrän 
de långa arbetsamma andetagen hade upphört. Då var det 
redan natt och mörkt.(269)

I dessa citat kan vi se hur tiden bara förbinds med andningen och passagen 
från dag till natt – inte till timmar och minuter. Nästa gång texten refere-
rar till händer så handlar det inte om att göra något med sina händer, utan 
om att Tora tar Sara Sabinas hand och inte släpper den förrän andetagen 
tystnat och hon är död: ”Hon höll handen i sin så länge den hade någon 
värme kvar” (269). De kroppsliga händelserna, andetagen och den kvar-
dröjande kroppsvärmen, är ett annat sätt att mäta tiden än det Tora vanligt-
vis använder, som handlar om veckodagar, timmar, minuter och sysslor.
 Tora övermannas efter Sara Sabinas död av en stor trötthet och istället 
för att följa tidens sed och bädda ner Sara Sabina i kammaren och själv 
vaka i köket, somnar Tora tillsammans med den döda. De hade delat rum 
de nätter Tora varit där och hon tyckte inte att ”det var så stor skillnad” 
(269). Döden beskrivs här alltså inte som en abrupt och plötslig händelse 
som måste markeras med ritualer av något slag, utan som en gradvis 
förändring, någonting naturligt.
 På den här nivån är berättelsen om döden berättelsen om en naturlig 
cykel, jämförd i texten med årstidernas förändringar utanför torpet. Man 
kan notera att årstiden växlar från vår till sommar i berättelsen, årstider 
som vanligtvis inte förknippas med död i litteraturen – döden förknippas 
oftare med höst och vinter. På ”naturtidsnivån” i texten beskrivs emel-
lertid inte döden som något mörkt, kallt och sorgligt, utan som en natur-
lig, nästan omärklig förändring från ett tillstånd till ett annat, som över-
gången från en årstid till en annan. En dag är det plötsligt sommar i stället 
för vår. En dag är en människa död och inte levande. 



71

 Men i gryningen vaknar Tora och ”tyckte att hon hade gjort fel” (269). 
Den tydliga tidsangivelsen och känslan av att ha handlat fel markerar 
början på Toras återfärd till kulturtiden. Hon blir plötsligt medveten om 
och skäms över att hon inte beaktat de seder och bruk som i kulturen 
omvärver döden och ger den dess status av viktig händelse. Tora får åter 
bråttom, nu för att sköta dessa plikter och underrätta omvärlden om Sara 
Sabinas död. 
 Precis innan Tora lämnar torpet sker återigen en snabb pendling 
mellan de två tidsuppfattningarna. Först ett intensivt ögonblick av närhet 
till naturens cykliska tid:

Hon reste sig och öppnade ut mot morgonen och när hon 
stod med handen på klinkan kom vinden från väster och 
förde med sig en alldeles ny doft. Den var ljuv och mandel-
liknande, ett svalt nästan ingenting mot kinden som var 
borta i samma ögonblick man försökte lukta på den. Då 
visste hon meddetsamma att det var morellen som blom-
made. (270)

Tora uppfattar doften av det blommande trädet med sin kunskap om årsti-
dernas växlingar där den korta blomningen markerar en övergång från 
vår till sommar. I nästa ögonblick, när hon lämnar torpet konstaterar hon 
att ”det fanns ingenting mer hon kunde göra. Det var lika bra att gå på en 
gång.” Brådskan och kulturtiden tar över.  När hon skyndar iväg konstate-
rar hon att tornsvalorna kommit och att våren därför faktiskt övergått i 
sommar. Hon stannar under morellen och noterar dess blomning, nu ännu 
mer tydligt knuten till årstidernas växling i reflektionen att blommorna 
liknar ”den första snön som brukade lägga sig i yviga flockar ett halvår 
senare och göra en svag och frusen härmning av deras ljuvhet” (270). Tora 
önskar också att hon hade kunnat stanna de få timmar blomningen varar, 
men svarar omedelbart på sin egen önskan: ”Men det var ju alldeles omöj-
ligt” (270). 
 Återfärden blir, liksom ditvägen, en passage: nu från den dubbeltydiga 
känslan att tillhöra både natur och kultur till att ingå helt i kulturen. Tora 
går ”raskt” men noterar fortfarande naturen omkring sig.  I romanens allra 
sista ord är hon så gott som helt och hållet tillbaka i kulturtiden, tydligt 
markerat med inledningsordet men som betecknar ett motsatsförhållande 
och i referenserna till vardag och arbetsvecka, kulturtidens sätt att mäta 
tiden: ”Men när hon gick ut ur skogen ner mot Vallmsta gärden hörde hon 
hackspetten trumma. Det var ett nyktert ljud som vore det vardag igen 
och en ny arbetsvecka skulle börja (270-271).” Även naturens ljud, hack-
spettens trummande, uppfattas som en klockas slag eller en uppfordrande 
trumvirvel. Det är ett ”nyktert” ljud, tänker Tora, vilket implicerar att de 
upplevelser hon haft vid Äppelrik varit drömlika och overkliga som i en 
berusning. Det är kulturen som är Toras verklighet.
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 I det sista kapitlet i Häxringarna är det tydligt att skildringen bygger 
på växlingarna och konflikten mellan naturtid och kulturtid. Men också 
hela romanens struktur är en gestaltning av samma tema. När Sara Sabina 
Lans dör så sluts romanen i en cirkel. Det är i beskrivningen av Sara Sabina 
som hela romanen börjar och dess första kapitel handlar om henne. Sedan 
försvinner hon in i bakgrunden i den linjärt kronologiska berättelse om 
staden som följer. I den berättelsen har också naturen en sekundär roll, 
om den beskrivs så är det i negativa ordalag: lera, smuts, kadaver som 
kommer upp när snön smälter, förorenat vatten som stinker. I staden blir 
naturen ett problem som måste lösas med hjälp av byggande, ökat ekono-
miskt välstånd, mer civilisation och sanitära åtgärder. Därför framstår sista 
kapitlet med dess plötsliga detaljerade och vackra naturbeskrivningar som 
betydelsedigert. Naturen och naturtiden gör sig påminda igen i konflikt 
med resten av romanen och med tydlig referens till dess början: berättel-
sens linje kan ses också som en cirkel. Romanens titel, Häxringarna, förstär-
ker givetvis det här intrycket. Häxringarna är, som redan konstaterats, en 
tydlig visuell gestaltning av den cykliska naturtiden, skapad av djuren. 
Samtidigt bygger romanens hela handling på att järnvägen har byggts, en 
tydlig rak linje i landskapet, ”utsträckt mellan Stockholm och Göteborg” 
(9) och skapad av människan. Dessutom består romanens allra sista ord av 
Toras raka färd tillbaka till kulturen och in i framtiden. Två tidsuppfatt-
ningar existerar samtidigt, ibland jämsides men ofta i konflikt.

*
 
Det finns alltså i romanen inget svar på hur människan kan förena naturen 
och kulturen inom sig, hur hon bör ställa sig till kulturens och naturens 
skilda uppfattningar om jorden, tiden och de kroppsliga händelserna som 
hon lever med. Sara Sabina Lans’ död är dock, betecknande nog, en nästan 
helt igenom ”naturlig” händelse. I naturen glöms de döda bort och ersätts 
av nya organismer. I kulturen vårdar vi de dödas minne. Där Sara Sabina 
har sin grav finns förstås också en gravsten. På den står: ”Här hvilar Solda-
ten N:o 27 för Skebo rote Johannes Lans och hans maka” (7). Sara Sabinas 
namn är utplånat i historien. Men i romanen återuppstår hon. Genom 
berättelsen blir också den obetydligaste synlig. Och med henne naturen.
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Från humanism till posthumanism

Marie Öhman

En humanistisk kulturyttring
En sommar i slutet av 1980-talet annonserades i Eskilstunas lokaltidningar 
att stadens turiststolthet, Parken Zoo, innevarande säsong hade en ny 
sevärdhet att erbjuda i djurparken – ”världens farligaste djur” utlovades. 
Ingen möda lämnades osparad för att hålla besökarnas spänning och 
nyfikenhet konstant. Djurets art avslöjades inte i reklamen och i parken 
hade skyltar satts upp, som genom nedräkning i meter talade om hur långt 
det var kvar innan detta farligaste av djur skulle uppenbara sig för besö-
karen. Platsen man valt för skådespelet var ett utomhushägn i en tallbacke, 
omgiven av gjutna betongväggar och med glasvägg mot åskådarna. I denna 
bur gick en ung man i shorts och t-shirt omkring, lite håglöst blickandes 
ut över omgivningen. Omkring honom på marken låg diverse hushållssopor, 
några uttjänta bildäck och en samling tunnor med förmodat giftigt kemi-
kalieinnehåll. Budskapet var inte särskilt subtilt – människan utpekades 
som världens farligaste djur på grund av sin miljöförstörande livsstil. 
 Att Parken Zoo uppmärksammade miljöfrågan just det här året var nog 
ingen slump. Bara något drygt decennium tidigare hade två av Sveriges mest 
uppmärksammade miljöskandaler uppdagats, så hormoslyrets skadeverk-
ningar och BT-kemis nedgrävda gifttunnor i Teckomatorp  fanns fortfarande 
i färskt minne hos många.1 Miljöpartiet hade just valts in i riksdagen, hjälpta 
av en upprörd debatt om algblomning och säldöd, och alla svenska hushåll 
hade genom Karl-Henrik Robèrts försorg erhållit skriften och kassettbandet 
Det naturliga steget, genom vilka man upplystes om de nödvändiga villkoren 
för ett hållbart upprätthållande av liv på jorden.2 Miljöengagemanget låg  
 

1 I mitten av 1970-talet använde svenska skogsbolag växtgiftet hormoslyr för att 
bekämpa snabbväxande lövsly på kalhyggen. Allvarliga sjukdomsfall bland dem 
som handskades med medlet orsakade en offentlig debatt med Björn Gillberg 
som tongivande part. Debatten ledde till att hormoslyret förbjöds 1977. Hor-
moslyret tillverkades av BT Kemi i Teckomatorp som dumpade det giftiga avfal-
let i otäta dammar på fabriksområdet så att det läckte ut i vattendrag och 
brunnar. När detta uppdagades grävde man i hemlighet istället ned gifttunnor 
i jorden på fabriksområdet så att det läckte ut i grundvattnet. En lokal närings-
idkare drev en skadeståndsprocess, och vann mot företaget. 

2 Stiftelsen Det naturliga steget bildades 1989 som en rådgivnings-, forsknings- 
och utbildningsorganisation med syfte att verka för systematiska förändringar 
på samhällets alla nivåer för att uppnå hållbarhet. Ett av stiftelsens inledande 
steg var att till alla hushåll i Sverige distribuera skriften Det naturliga steget. 
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således i tiden, och perspektivet att människan är den som förstör och 
förbrukar naturens resurser var tidstypiskt: Många oroade sig vid den här 
tiden för energikällor på väg att ta slut och en framtid utan frisk natur att 
vistas i. Men trots pekpinnarna mot människans agerande exemplifierar 
händelsen först och främst en kultur- och samhällspraktik starkt präglad 
av humanismens människosyn och antropocentriska världsåskådning: 
Under slutet av 1980-talet var det visserligen inte särskilt utmanande att 
kalla människan för ett djur, den provokativa sprängkraften i det påstå-
endet hade sedan länge försvagats av evolutionsteorins och beteendepsy-
kologins landvinningar. Men effektsökeriet visar att man ändå räknade 
med besökarnas reaktioner mot sammanblandningen av människans roll 
med djurets i just den här situationen. Ingenstans är ju tilldelade roller 
och relationen mellan människa och djur så tydligt definierade som i 
djurparken. Och ingenstans återfinns en sådan oförblommerad samexis-
tens mellan intresse för natur och exploatering av natur. Där och då tänkte 
jag på vilket märkligt sommarjobb den unge mannen hade skaffat sig och 
hur konstigt det måste kännas att gå omkring och vara betittad hela 
dagarna. Men jag skulle ju lika gärna ha kunnat tänka detsamma om djuren 
i övriga burar och inhägnader, som ju faktiskt befann sig där under samma 
förhållanden. Visst tog jag lite skamset till mig budskapet att jag var en 
av dem som höll på att förbruka naturen. Men min, och djurparkens, 
problemformulering handlade främst om att naturresurserna riskerade 
att ta slut, så att vi inte skulle ha några kvar att konsumera i framtiden. 
Att tillskriva naturen någon form av egenvärde var det inte tal om. Hela 
tilldragelsen vilade trygg i förvissningen om att det är människan som ser 
och att djuret inte ser tillbaka samt att ett miljöproblem är ett bristförhål-
lande i naturen. Kort sagt utgick vi alla från den humanistiska föreställ-
ningen att människan är ett subjekt och djur/natur ett objekt. 

Den språkliga och tänkande människan
Kate Soper framhåller det aningslösa i att tala om humanismen som en 
form av naturgivet fenomen eller en begränsad och lätt relaterad uppsätt-
ning ståndpunkter och teorem.3 Och mångtydigheten i begreppet huma-
nism ska förstås inte heller underskattas, det kan på en gång handla om 
ett italienskt bildningsideal, en generell värdegrund, en studieinriktning, 
en filosofisk inriktning, en livs- och kanske till och med världsåskådning. 
Men alla dessa har ändå gemensamt ett intresse för och en hög värdering 
av människan. Ibland uppfattas humanismen som motsatsen till religion, 
just för att den framställer människan, inte Gud, som alltings mått och 
mittpunkten i tillvaron. Men i djupare mening handlar det lika mycket  
 
 

3 Kate Soper (1986), Humanism and Anti-Humanism: Problems of Modern European 
Thought. London, s. 9. 
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om en utlöpare av den kristna uppfattningen om människans särställning, 
skapad till Guds avbild och med en odödlig själ.4

 I den humanistiska tanketraditionen etableras föreställningen om en 
gemensam kärna, med vilken det mänskliga kan definieras och förstås. 
Skillnaden mellan djur och människa betonas utifrån detta, och det ses 
som en naturlig följd av skillnaden att människan är suverän över naturen. 
Många har förstås bidragit till framväxten av dessa humanistiska idéer, 
men antagligen är René Descartes en av de mer inflytelserika. I Avhandling 
om metoden (1637) identifierar han förnuftet som mänsklighetens särmärke. 
Människan är så att säga ”en substans, vars hela väsen eller natur består 
i att tänka”5 och ”förmågan att döma rätt och skilja det sanna från det 
falska, som är just vad man kallar sunt förnuft eller förstånd, av naturen 
är lika hos alla människor”.6 Utan förnuft existerar människan helt enkelt 
inte och förnuftet (dvs människan) är dessutom centrum och utgångspunkt 
för all kunskap och sanning.7 Man kan säga att Descartes sår fröet till den 
så växtkraftiga föreställningen om ett kunskapsalstrande och självmed-
vetet subjekt som själva ursprungsplatsen för meningens och världens 
tillblivelse.8 
 Descartes definierande av människan genom förnuftet medför att en 
tydlig gräns mellan det mänskliga och det icke-mänskliga upprättas på 
essentiell nivå.9 Det är alltså inte fråga om en utvecklings- eller gradskillnad. 
I avhandlingen redogör Descartes för denna ontologiska skillnad genom  
 
 
4 Soper framhåller skillnaden mellan begreppet humanism i anglosaxisk respek-

tive kontinental kontext i det avseendet. Distinktionen mellan sekulär och 
kristen humanism är dock inte central för mitt resonemang, varför jag hänvisar 
till Soper för en utvecklad diskussion av frågan (se s. 9–24). Se också Alf Ahlbergs 
diskussion om humanismens västerländskt inriktade föreställningar, en fråga 
som inte heller berörs närmare här (Alf Ahlberg (1992), Humanismen. Ludvika, 
s. 37–58).

5 René Descartes, (1953), Avhandling om metoden [1637], i: C. E. Sjöstedt (red.), René 
Descartes: Valda skrifter. Stockholm, s. 48. 

6 Descartes, s. 28.
7 Descartes tankar om det mänskliga förnuftet, möjligheten att uppnå säker 

kunskap, skillnaden mellan människa och djur osv. återkommer i flera av hans 
skrifter och brev. Se exempelvis Betraktelser över den första filosofien(1953), i: C. E. 
Sjöstedt (red.), René Descartes: Valda skrifter. Stockholm, s. 81−146, och breven till 
Marquess of Newcastle respektive More i Philosophical Letters (1970). Oxford. 

8 I filosofihistorien har naturligtvis liknande tankegångar uttryckts. Se exempel-
vis Ahlbergs redogörelse för förskjutningen från en naturfilosofisk till en män-
niskocentrerad filosofi, dvs från metafysiska till kunskaps- och värdeteoretiska 
intressen under antiken (s. 37−58).

9 Det finns förstås många som redan tidigare diskuterat denna fråga, exempelvis 
Aristoteles. Se exempelvis “The History of Animals” (2007), i: Kalof, Linda och 
Fitzgerald, Amy (red.), The Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary 
Writings. Oxford & New York, s. 5−7.
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att formulera ett hypotetiskt experiment, inte utan science fiction-konno-
tationer. Experimentet är tänkt att visa hur förnuftet inte bara är ”det 
enda som gör oss till människor”10 utan också det som ”skiljer oss från 
djuren”.11 Descartes hävdar med säkerhet att vi inte skulle kunna skilja 
en apa från en maskin om också den senare såg ut som en apa, eftersom 
det inte är någon essentiell skillnad mellan dem. Om maskinen ifråga 
istället efterbildade en människas utseende skulle skillnaden dock snart 
uppenbara sig av två anledningar: 
 

[O]m det funnes sådana maskiner som hade en apas eller 
något annat oskäligt djurs organ och yttre utseende, så 
skulle vi inte ha någon möjlighet att fastställa att de inte 
i allt är av samma natur som dessa djur; om det däremot 
funnes maskiner som liknade våra kroppar och efterhär-
made våra handlingar, så långt detta i praktiken vore 
möjligt, så skulle vi alltid ha två mycket säkra medel att 
fastställa att de trots detta inte är riktiga människor. Det 
första av dem är att de aldrig skulle kunna sammansätta 
ord eller andra tecken och använda dem såsom vi gör, då 
vi meddelar andra våra tankar. Ty man kan väl tänka sig 
att en maskin är så inrättad, att den framsäger ord, ja, att 
den framsäger vissa ord, då en kroppslig påverkan åstad-
kommer vissa förändringar i dess organ, att den t. ex. då 
man vidrör en viss del av den frågar vad man vill säga den, 
och då man vidrör en annan ropar att man gör den illa, 
eller dylikt; men man kan inte tänka sig att den förbinder 
orden på olika sätt för att ge svar på den förnuftiga 
meningen av allt som yttras i dess närhet, såsom de mest 
förslöade människor kan göra.  Och det andra är att även 
om dessa maskiner skulle utföra många saker lika bra som 
eller kanske bättre än någon av oss, så skulle de ofelbart 
misslyckas med vissa andra varigenom man kunde upptäcka 
att de inte handlade ledda av insikt […]. 12  

Djuren framställs i citatet som automater, i avsaknad av förnuft och därför 
också utan förutsättningar för ändamålsenligt agerande. De är så att säga 
reducerade till sin kropp och sina instinkter. Även om djur i allt väsentligt 
kunde utföra samma handlingar som en människa (kanske till och med 
mer framgångsrikt än människan) så vore dessa handlingar ändå alltid av 
lägre kvalitet, eftersom de skulle vara sprungna ur icke-rationell slump-
mässighet, tycks Descartes mena. De skulle vara av helt mekanisk karak- 
 

10 Descartes, Avhandling om metoden, s. 28.
11 Ibid. 
12 Ibid., s. 64. 
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tär, igångsatta av någon form av påverkan utifrån − imitation utan bakom-
liggande tanke.  Detsamma anser Descartes gäller för språket. En maskin 
eller ett djur (Descartes hänvisar längre fram i den citerade texten till 
papegojor) skulle kunna ha de fysiska förutsättningarna för att producera 
ord och man skulle kunna ”konstruera” dem så att de vid ”kroppslig 
påverkan” genererade en viss formulering. Men detta tal skulle inte vara 
kopplat till en förståelse eller vilja att uttrycka en viss tanke eller känsla, 
något som dock är fallet även hos de mest ”förslöade” människorna. Djurs 
avsaknad av verkligt språk ”bevisar inte bara att djuren har mindre förnuft 
än människorna, utan att de saknar det helt”.13  Descartes syfte i det här 
partiet av avhandlingen är främst att bevisa människans förnuft, inte att 
uttala sig om hur djur fungerar eller inte fungerar. Men resonemanget har 
fått till följd att djur setts som oförmögna att känna lidande och smärta, 
något som förstås haft betydelse för människans syn på och behandling 
av djur genom historien.14 Immanuel Kant kom senare att knyta begreppet 
moraliskt värde till förnuftet. Människans förnuft och autonomi gör henne 
till ett ändamål i sig, medan de icke-mänskliga djuren kan ses som medel 
för att uppnå dessa ändamål, menade han. Människan har då ett innebo-
ende etiskt värde som djuren saknar och därför har vi inga direkta (mora-
liska) skyldigheter mot dem.15 
 Man kan alltså tala om att humanismen öppnar för en hierarkisk 
ordning mellan människa och djur och detta förhållande gäller i Descartes 
resonemang även för naturen i dess vidaste bemärkelse. Människans förmåga 
till rationellt tänkande ger förutsättning att erövra kunskap om naturen, 
en kunskap som i sin tur gör det möjligt att äga och fritt nyttja den: 

Ty dessa insikter hade gjort klart för mig att det är möjligt 
att uppnå kunskaper som är mycket nyttiga för livet, och 
att man […] om vi känner till eldens, vattnets, luftens, 
himlakropparnas, himlens och alla de andra oss omgivande 
kropparnas kraft och verkningssätt lika bra som vi känner 
till våra hantverkares olika yrken, kan på motsvarande sätt 
begagna oss av dem för allt som de är ägnade till och häri-
genom bli naturens herrar och ägare.16

Humanismens kunskapssyn innebär således att en form av kolonial struk-
tur upprättas mellan det kunskapande subjektet och det som subjektet  
 
13 Ibid., s. 65. 
14 Descartes betydelse för människans nedvärderande och instrumentella syn på 

djur framhålls av djurrättsförespråkare och miljöfilosofin. Se exempelvis Per 
Ariansen (1993), Miljöfilosofi. Nora, s. 40-41.

15 Immanuel Kant (1996), The Metaphysics of morals [1785]. New York. Se också hur 
Peter Singer kopplar detta till djurrättsrörelsen i artikeln ”Humanismen måste 
överskrida gränserna”, Dagens Nyheter, 9/3 1997.

16 Descartes, Avhandling om metoden, s. 68.
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erövrar kunskap om. Historien visar att en sådan struktur blivit en obestridd 
beståndsdel i den efterföljande samhällsutvecklingen, präglad av veten-
skaplig revolution, upplysning, industrialism och modernitet: Vetenskapen 
är ju förenklat uttryckt metoden med vilken kunskap erövras och organi-
seras, och teknisk och social utveckling är i någon mån vetenskapens och 
kunskapens resultat. Carolyn Merchant menar att den mest långtgående 
konsekvensen av denna utveckling är “naturens död”. Då menar hon inte 
i den konkreta mening som vi kanske lättast associerar till i dag genom 
begrepp som ”skogsdöd” och liknande, utan det faktum att det nya veten-
skapliga utforskandet av naturen under 1500-1600-talen ledde till en 
övergång från en organisk till en mekanisk världsbild. Om man tidigare 
sett naturen som levande, något som föddes, växte och hade en andlig 
dimension, såg man nu naturen som ett system av döda inaktiva partiklar 
satta i rörelse av yttre krafter (människan).17 ”Naturens död” rättfärdigade 
människans manipulation av naturen i syfte att uppnå välstånd och 
progression. Francis Bacon var en av bidragarna till den vetenskapliga 
revolutionen. I hans samhällsutopi ”A New Atlantis”(1626) ges många 
exempel på hur utforskandet av naturen i framtiden skulle kunna komma 
människan till gagn: 

Och i dessa planteringar och trädgårdar förmår vi (genom 
konstfärdighet) träd och blommor att uppträda tidigare 
eller senare än vid sin rätta tid, och att växa upp och bära 
frukt snabbare än de gör enligt sitt naturliga förlopp. 
Genom konstfärdighet gör vi dem mycket större än de är 
av naturen, och deras frukt större och sötare och av annan 
smak, lukt, färg och skapnad än enligt deras natur. […] Vi 
har också […] alla slags djur och fåglar, som vi inte bara 
använder för beskådande eller sällsynta arter utan också 
för dissektioner och försök, så att vi därigenom kan vinna 
ljus om vad som kan göras med en människokropp […] Vi 
prövar också allehanda gifter och andra mediciner på dem 
både inom kirurgin och läkekonsten.18

Idag, när genmanipulerade livsmedel och djurförsök är en realitet, fram-
står Bacons beskrivning som uppseendeväckande förutsägande. Och som 
Merchant påpekar inrymmer det baconska programmet en rad åsikter om 
naturen, vetenskapsmannen, tillväxt och framåtskridande, som blivit 
allmänt vedertagna i det moderna samhället.19 
 Sammanfattningsvis kan man säga att Descartes postulerar några 
tankar om människan som sedan utvecklats och förblivit verksamma i 

17 Carolyn Merchant (1994), Naturens död: Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga 
revolutionen. Stockholm, s. 214. 

18 Francis Bacon, ”A New Atlantis”[1626], citerad i Merchant, s. 205−206.
19 Merchant, s. 202–208.
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hela det moderna västerländska tänkandet. En rad samtida företeelser 
(där djurparken utgör ett exempel) visar att vi betraktar det som en natur-
given sanning att en människa är något annat än ett djur, att människan 
styrs av rationalitet och att tillvaron dualistiskt kan delas in i en mänsklig 
och en icke-mänsklig del, i en natursfär och en kultursfär, i kroppslighet 
och själslighet. Att det finns ett följdriktigt samband mellan mänskligt 
välstånd och naturens/djurens exploatering. 

Posthumanism
På senare år har man dock börjat tala om en pågående och grundläggande 
förändring i vad vi anser konstituerar människan. Man frågar sig om vi är 
på väg att genomgå ett åskådningsmässigt paradigmskifte när det gäller 
synen på människan och hennes relation till sin omgivning, att humanismen 
är på väg att övergå i posthumanism. Litteraturteoretikern Ihab Hassan 
förfäktade idén redan 1977 genom att tala om en kommande kultur och 
människosyn: 

We need first to understand that the human form – inclu-
ding human desire and all its external representations – 
may be changing radically, and thus must be re-visioned. 
We need to understand that five hundred years of huma-
nism may be coming to an end as humanism transforms 
itself into something that we must helplessly call posthu-
manism. 20

Men vad innebär då egentligen begreppet posthumanism och vad skulle 
det betyda att leva inom ett posthumanistiskt paradigm eller en posthu-
manistisk ”kultur”? Sedan Hassan myntade begreppet har några ansatser 
gjorts för att diskutera och definiera företeelsen och man kan idag tala 
om två inriktningar eller ”genealogier” inom posthumanistisk teoribild-
ning: Den ena tar sin utgångspunkt i en massiv teknisk utveckling inom 
samhällets alla områden. Cary Wolfe anger Macy-konferenserna i New 
York 1946-1953 som den exakta startpunkten för denna inriktning, efter-
som man vid dessa sammankomster initierade de första tvärdisciplinära 
studierna inom systemteori, cybernetik och kognitionsvetenskap.21 Den 
andra inriktningen har sin utgångspunkt i 1960-talets anti-humanistiska 
 

20 Ihab Hassan (1977), “Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? 
A University Masque in Five Scenes”, i: Georgia Review, vol 31, nr 4, s. 843. 

21 Cary Wolfe (2010), What is Posthumanism?. London, s. xii. Man kan mycket sum-
mariskt säga att Macy-konferensena resulterade i att man såg likheter mellan 
mänskliga neurologiska strukturer och teknisk-maskinell informationsbearbet-
ning. För den som önskar en mer detaljerad redovisning av deras innehåll och 
utkomster hänvisas till Katherine Hayles (1999), How We Became Posthuman: Virtual 
Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago & London, s. 50–83. 
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våg inom framför allt den kontinentala filosofin.22 Gemensamt för båda 
inriktningarna är att de markerar en kontrast till eller reaktion mot huma-
nismens antaganden om det mänskliga medvetandets särställning. 

Människa-maskin-hybriditet
Den första inriktningen, vilken hittills är den som tydligast gjort anspråk 
på begreppet posthumanism, uppmärksammar ett pågående utsuddande 
av gränsen mellan människa och maskin. Man kan tala om ett slags allmän 
utveckling mot hybriditetsformer av organism och teknik. Det behövs 
inte någon egentlig kunskap om hur denna teknik fungerar för att förstå 
att en sådan gränsupplösning på ett mycket grundläggande sätt utmanar 
den humanistiska föreställningen om människans unika essens och auto-
nomi. 
 En av de första att explicit tala om posthumanismen i det här avseen-
det var Robert Pepperell som i sin bok The Posthuman Condition (1997) hävdar 
att framsteg inom bioteknik, genetik och teknologi innebär att vi kommer 
att vidga gränsen för vad vi uppfattar som mänskligt: Tekniskt framställda 
kroppsdelar blir en integrerad del av den mänskliga kroppen. Inom veten-
skapsgrenar som robotik och artificiell intelligens ägnar man sig åt att 
designa maskiner med utpräglat mänskliga färdigheter såsom tänkande, 
memorering, kommunikation.23 Robotforskaren Rodney Brooks hävdar 
till och med att maskinen inom kort kommer att ha uppnått en likvärdig 
nivå som människan intelligensmässigt och socialt, så att vi kommer att 
betrakta robotar som både intellektuella förebilder och sällskap.24 Samti-
digt förklarar biologisk forskning det vi betraktar som uttryck för ett unikt 
mänskligt medvetande (känslor, intelligens, handlingar) som elektroke-
miska impulser i hjärnan, vilket tycks reducera oss till ett materiellt 
system. Och upptäckten av DNA har medfört en form av mekanisk syn på 
människan, att likna vid den natursyn som den vetenskapliga revolutionen 
ledde till för naturens vidkommande.25 Kanske kan Richard Dawkins 
metaforiska beteckning av DNA som ”a machine for making life”26 vara 
ett tecken på det. Kunskapen om DNA har lett till att det idag är fullt 
möjligt att manipulera människan ungefär så som man manipulerar 
naturen. En skillnad är förstås att människan kan anses förändra sig själv 
och för sina egna syften, det finns så att säga ingen tydlig indelning i 
subjekt och objekt som inom den humanistiska synen på människans 
 
 
22 Min beskrivning av posthumanismens dubbla ursprung överensstämmer med 

Wolfes (s.xii), även om våra beskrivningar av respektive inriktnings utveckling 
och innehåll skiljer sig åt i vissa avseenden.

23 Robert Pepperell (1997), The Posthuman Condition: Consciousness Beyond the Brain. 
Bristol, s. 1-11, 117-154.

24 Brooks, R.A.(red, 2002), Flesh and Machines: How Robots Will Change Us. New York. 
25 Pepperell, s. 9-10.
26 Richard Dawkins (1995), River out of Eden. London.
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förhållande till naturen. Men effekten blir likväl att den humanistiska 
tanken om en gemensam mänsklig kärna är hotad och att manipulationen 
i förlängningen faktiskt fullt möjligt kan leda till att kategorin 
”människa”upplöses.
 I How We Became Posthuman (1999) utvecklar Katherine Hayles liknande 
tankegångar. Hayles framhåller här cybernetikens och informationstek-
nologins betydelse för en förändrad människosyn, eftersom dessa hela 
tiden pekar på hur människan står i relation till och ingår i större (tekno-
logiska) system. Intelligens har som sagt blivit en egenskap hos maskiner 
lika mycket som hos människor. Information (också i bemärkelsen tanke 
och minne) och kommunikation har utvecklats till ett flöde som rör sig 
mellan olika ”kroppar” – biologiska eller maskinella. Hayles tänker sig att 
detta kommer att leda till en förändrad syn på fenomen som kreativitet, 
intelligens och identitet. Omvärlden kommer att uppfattas som en serie 
mer eller mindre flytande mönster snarare än som en samling isolerade 
föremål, varför benägenheten att ordna in tillvaron i kategorier som 
människa, natur, maskin kommer att försvinna. Kroppen kommer att ses 
som en accessoar till snarare än själva grunden för varat samtidigt som 
medvetandet som utgångspunkten för mänsklig identitet kommer att 
ifrågasättas.27 
 Ett förkroppsligande av idéerna inom denna posthumanistiska inrikt-
ning är cyborgen, initialt inskriven i ett posthumanistiskt sammanhang av 
Donna Haraway som en kritik av dualism och essentialism i essän ”A 
Cyborg Manifesto” och senare utvecklad i studien Simians, Cyborgs, and 
Women. Haraway använder cyborgen som illustration av den realitet som 
Hayles och Pepperell beskriver, dvs att dikotomin människa-maskin är på 
väg att övergå i ett hybridtillstånd och att det vi betraktar som naturligt 
(exempelvis den mänskliga kroppen) i själva verket är konstruerat. Den 
har därefter blivit en etablerad metafor för den posthumanistiska männis-
kans sammansättning av cybernetik och organism och har i vidare bemär-
kelse fått symbolisera dekonstruerandet av motsatser som objekt-subjekt, 
natur-kultur, artificiellt-naturligt, fysiskt-icke-fysiskt osv. Haraways cyborg 
har ideologiska undertoner eftersom de dikotomier den upplöser anses 
ha varit verksamma i förtryck mot exempelvis kvinnor, etniska grupper, 
arbetare, djur osv.28 
 Bart Simon kallar denna första inriktning för popular posthumanism,29 

kanske för att tankekonstruktionen cyborgen förkroppsligats i diverse  
 

27 Hayles, s. 1-13, 283-291.
28 Donna Haraway, (1991), Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. 

London. Se också: Donna Haraway, (2000),  “A Cyborg Manifesto: Science, Tech-
nology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”, i: Badmington, 
Neil (red.), Posthumanism. Houndmills, Basingstoke, s. 69–84.

29 Bart Simon (2003), “Toward a Critique of Posthuman Futures, i: Cultural Critique. 
Posthumanism, nr 53, s. 2.
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populärkulturella sammanhang i form av levande, människoliknande 
automater och robotar som utvecklar humanoida drag och blir till ett 
konkret hot mot mänskligheten och civilisationen. 
 En utlöpare från posthumanismen, den så kallade transhumanismen, 
har tagit fasta på de positiva aspekterna av hybriditeten mellan organism 
och teknik. Dock inte av sådana ideologiska skäl som Haraway åsyftar. 
Transhumanismen ser den tekniska förlängningen av människan som ett 
evolutionistiskt överskridande av biologiska begränsningar i form av 
sjukdomar, åldrande och död. Som Nick Bostrom, en av transhumanismens 
affilierade, påpekar har detta dock mer gemensamt med humanismens 
tanke på mänsklig perfektion än med posthumanismens mer nivellerande 
människosyn.30

Subjekt-språk-kunskap
Posthumanismens andra inriktning kan sägas förändra synen på människan 
genom att ifrågasätta den relation mellan medvetande, språk och kunskap 
som humanismen upprättat. I förlängningen innebär detta att man också 
ifrågasätter företeelser som kunskap och vetenskap, vilka setts som en form 
av resultat av en sådan relation. Simon föreslår beteckningen ”critical post-
humanism” för denna posthumanistiska inriktning, eftersom den är influ-
erad av akademisk poststrukturalism, postmodernism och i viss mån också 
feministisk och postkolonial teoribildning.31 I Posthumanism framhåller Neil 
Badmington Karl Marx och Sigmund Freud som ett slags föregångare till 
posthumanismen i det här avseendet. Marx för att han identifierade huma-
nismen som en ideologi snarare än en filosofi, och för att han förklarade 
mänskligt beteende i materiella termer snarare än immateriella genom att 
relatera hennes ”natur” till ekonomiska och sociala omständigheter. Freud 
förstås, eftersom han ”avmaskerade” människan som driftsstyrd snarare 
än rationell.32 Man skulle förstås här också kunna nämna Charles Darwin, 
vars evolutionsbiologiska upptäckter suddade ut den så hårt värnade grän-
sen mellan människa och djur och då indirekt hotade människans unicitet 
i världsordningen. Men i realiteten följde med evolutionsläran snarare nya 
uppfattningar om allt levandes ordning som knappast är posthumanistiska 
utan snarare koloniala. Tanken att alla levande organismer utvecklas succes-
sivt mot fulländning innebar också att allt kunde ordnas i en kvalitativ 
hierarki. Människan sågs som evolutionärt mer fulländad än djurarterna, 
och inom mänskligheten fanns ett flertal olika utvecklingsstadier repre-
senterade, ett tankesätt som lade en ”vetenskaplig” grund för en rasistisk 
och socialdarwinistisk människosyn.

30 Nick Bostrom (2005), “A History of Transhumanist Thought”, i: Journal of Evolution 
and Technology, vol 14, nr 1.

31 Simon, s. 2.
32 Neil Badmington (red, 2000), Posthumanism. Houndmills, s. 4−8. 



84

Tydliga posthumanistiska implikationer har den inriktning inom den 
kontinentala filosofin som relativiserar och ifrågasätter den humanistiska 
föreställningen om att subjektet (i bemärkelsen medvetande och fri vilja) 
är ursprunget till människans handlingar och förståelse. Kate Soper beskri-
ver i Humanism and Anti-Humanism en antihumanistisk våg inom modern 
filosofi utgående från tankar hos bland andra Michel Foucault och Jacques 
Derrida.33 Foucault hävdar i The Order of Things att ”Människan” är en 
humanistisk skapelse, som helt enkelt antropologiserats till vetenskap 
och sanning. Den av humanismen så hårt värnade ”människans natur” 
måste förstås som en konstruktion och inte som ett essentiellt och natur-
ligt uppkommet fenomen. Konstruerandet sker inom vad Foucault kallar 
ett ”epistem”, vilket kan förstås som en form av tidshistoriskt förankrat 
a priori kunskap-maktsystem. Ett skifte av ”epistem” skulle därför också 
innebära att ”människan” som fenomen försvinner. Man brukar tala om 
att Foucault här proklamerar ”the death of Man”, i analogi med hur huma-
nismen ofta beskrivs som “the death of God”: 

The transition into luminous consciousness of an age-old 
concern, the entry into objectivity of something that had 
long remained trapped within beliefs and philosophies: it 
was the effect of a change in the fundamental arrange-
ments of knowledge. As the archaeology of our thought 
easily shows, man is an invention of recent date. And one 
perhaps nearing its end.
 If those arrangements were to disappear as they appea-
red, if some event of which we can at the moment do no 
more than sense the possibility – without knowing either 
what its form will be or what it promises – were to cause 
them to crumble, as the ground of Classical thought did, 
at the end of the eightteenth century, then one can certainly 
wager that man would be erased, like a face drawn in sand 
at the edge of the sea.34 

Foucault kopplar sina antihumanistiska argument till en övergripande 
kritik av den västerländska synen på kunskap och vetenskap. Han menar 
att man måste överge föreställningen att det finns en verklighet utanför 
oss själva som vi kan erövra kunskap om, och att vi på något sätt skulle 
kunna ställa oss i relation till en sådan verklighet via språket. Den huma-
nistiska tanken om ett rekursivt samband mellan det mänskliga medve-
tandet, kunskap och omvärlden avvisas därmed. Vi har bara tillgång till 
orden och den mening vi själva skapar. Kunskap är egentligen bara utsagor 
om något, en diskurs: “there is no knowledge without a particular discur-

33 Soper (1986). 
34 Michel Foucault (1971), The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. 

New York, s. 387. 
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sive practice, and any discursive practice may be defined by the knowledge 
that it forms”, menar Foucault.35 
 Ifrågasättandet av språket som en länk mellan subjektet och världen 
delar Foucault med Derrida. Via begreppet logocentrism karaktäriserar 
Derrida hela den västerländska intellektuella traditionen som ett fåfängt 
sökande efter ett transcendentalt vara som ursprung och garant för all 
mening.36 Språket är en struktur, menar han. Den mening som språket 
producerar är helt avhängig sin relation till andra delar av strukturen. 
Därför finns inte den relation mellan språket och subjektet som huma-
nismen hävdar. Människan kan alltså inte förmedla sitt själv med hjälp 
av språket, inte heller kan hon skapa mening och kunskap. Snarare är det 
språket som föregår både självet och kunskapen.37

Människa-djur-moral
Som visats tidigare har djuret i en humanistisk tanketradition använts för 
bestämmandet av det mänskliga. Djuret har fungerat som ”det Andra” mot 
vilket den egna identiteten kunnat formera sig. Till en posthumanistisk 
teori kan därför också föras resonemang som istället använder djuret för 
att formulera antihumanistiska argument. I Animal Rites knyter Cary Wolfe 
en tradition av teoretiserande kring djur, språk och etik, hos bland andra 
Ludwig Wittgenstein, Emmanuel Levinas och Jacques Derrida, till en post-
humanistisk kontext.38 Språket manifesterar en skiljelinje mellan djuret 
och människan hos både Levinas och Wittgenstein. I Filosofiska undersökningar 
säger Wittgenstein att ”om ett lejon kunde tala, så kunde vi inte förstå 
det”.39 Det kan förstås tolkas som att en skarp gräns upprättas mellan djurs 
och människors kommunikativa förmågor. För Wittgenstein kan man dock 
säga att det snarare är ett sätt att konstatera att skillnaden mellan djur och 
människor är socialt betingad eftersom språket är det: Språklig mening 
uppkommer i interaktion inom en språkgemenskap, menar han. Ett språk 
som utvecklats hos lejon är därför bara begripligt för just lejon och det 
mänskliga språket som uppkommit bland människor är på motsvarande 
sätt tillgängligt bara för människor.40 Emmanuel Levinas knyter det etiska 
värdet till förmågan att se och känna ansvar för den andre. I ”The Name of 
a Dog” beskriver han vistelsen i ett interneringsläger under nazitidens 
Tyskland. Han är berövad all mänsklighet i omgivningens ögon, men en 
 
35 Michel Foucault (1972), The Archeology of Knowledge. New York, s. 183.
36 Jacques Derrida, (1982), “The ends of Man”, i: Margins of Philosophy. Chicago,  

s. 109−136.
37 Jacques Derrida (1993), ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas 

diskurs”, i: Hansson, Cecilia och Claes Entzenberg (red.), Modern litteraturteori II. 
Lund, s. 389−407.

38 Cary Wolfe (2003), Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Post-
humanist Theory. Chicago & London.  

39 Ludwig Wittgenstein (1978), Filosofiska undersökningar. Stockholm, s. 260.
40 Wittgenstein, passim.



86

herrelös hund välkomnar fångarna tillbaka till lägret varje kväll och bekräf-
tar deras människovärde. Berättelsen har tolkats mot bakgrund av Levinas 
teori om ansiktet som ses och bekräftas av ”en Annan”. Förutsättningen för 
att ett seende ska komma till stånd är att ansiktet och ”en Annan” är två 
likvärdiga subjekt.  Man kan då förstå det som att hunden ser människans 
ansikte, men är oförmögen att visa sitt, varför vi aldrig uppfattar den som 
en ”annan”, dvs ett likvärdigt subjekt. Men den tolkningen är inte särskilt 
lättfångad i Levinas text. En passage i den korta berättelsen tycks snarare 
indikera att människans oförmåga att ”se” djuret är språkligt betingad. Vem 
är hunden? frågar sig Levinas, och svarar:

Someone who disrupts society’s game (or Society itself) and 
is consequently given a cold reception? Someone whom we 
accuse of being rabid when we are trying to drown him? 
Someone who is given the dirtiest work – a dog’s life – and 
whom we leave outside in all weathers, when it is raining 
cats and dogs, even during those awful periods when you 
would not put a dog out in it?41 

Derrida utgår i ”The Animal That Therefore I Am” från upplevelsen av 
djurets blick och upplevelsen av skam inför denna blick för att teoretisera 
maktförhållandet mellan människa och djur. Språket har en viktig del i 
detta maktförhållande. Derrida menar att människans kategorisering av 
allt icke-mänskligt som helt enkelt ”djur” är en form av begreppsligt 
övergrepp som legitimerar de andra övergrepp på djur som människan 
utövar.42 
 Diskussionen om moraliskt värde, djur och människor har haft stor 
betydelse för djurrättsrörelsen, vilken således också kan betraktas som en 
del av posthumanismen. Två tidiga förespråkare för denna djuretiska 
inriktning är Peter Singer och Tom Regan. Deras gemensamma ståndpunkt 
är att djur ska åtnjuta samma moraliska och etiska överväganden som 
människor, men deras argument utgår från två helt olika filosofiska posi-
tioner. Singer utgår från utilitarismens etik och principen ”lika hänsyn 
till lika intressen”. Utilitarismen är en form av konsekvensetik, vilket 
innebär att bedömningen om en handling är rätt eller inte bestäms av 
vilka konsekvenser den får. Den moraliskt främsta handlingen är den som 
resulterar i den största sammanlagda mängden tillvaratagna intressen 
(och med intressen menas då exempelvis att känna lycka, undvika smärta, 
åtnjuta välstånd osv), något som förstås mest effektivt uppnås om så många 
individers intressen som möjligt tas till vara. I ett posthumanistiskt  
 

41 Emmanuel Levinas (1990), “The Name of a Dog, or Natural Rights”, i: Difficult 
Freedom. London, s. 151.

42 Jacques Derrida (2008),”The Animal That Therefore I Am”, i: The Animal That 
Therefore I Am. New York, s. 1−52.
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sammanhang är det av särskild vikt att Singer anser att inte bara männis-
kor utan också djur kan ha intressen, något som helt motsäger den carte-
sianska uppfattningen om djuret.  Att påstå att intresse är en uteslutande 
mänsklig företeelse är en form av rasism, menar han: Människan tillskri-
ver sig själv ett högre värde än omgivningen på den felaktiga grunden att 
hon tillhör en särskilt art och ägnar sig då åt ”speciesism” (bildat analogt 
med ras-rasism).43 Ett ofta påpekat dilemma med Singers resonemang är 
att han graderar djurs och människors upplevelseförmåga och anser att 
graden av förmåga står i relation till moralisk status. Vi har moraliska 
förpliktelser mot människor i högre grad än mot djur och mot vissa djur-
arter än andra. Men upplevelseförmåga kan variera också över artgränser 
och i praktiken skulle det kunna innebära att man inte har samma mora-
liska skyldigheter mot en människa med förminskad kognitiv kapacitet, 
till följd av exempelvis sjukdom eller funktionsnedsättning, som mot 
andra människor eller vissa djur. 
 Regan utgår istället från en rättsbaserad etik i sin argumentation. I 
motsats till det kantianska synsättet, att djur bara har ett värde som medel 
för människans syften, tillskriver han djuren ett så kallat etiskt eller inne-
boende värde. Med det menas att något har moralisk signifikans, i det här 
fallet att djuret har rätt till samma moraliska omsorg som människor 
oavsett vad det upplever eller inte. Grymhet mot djur är därför oaccepta-
belt, menar Regan, inte för att den ökar mängden lidande i världen utan 
för att det kränker djurens moraliska värde.44  Djurrättsrörelsen har i sin 
förlängning gett upphov till två nya tvärvetenskapliga discipliner: ”animal 
studies” och ”disable studies”. Båda har posthumanistisk relevans eftersom 
de utmanar föreställningen om rationalitet, autonomi och ”agency”(aktörskap) 
som grund för etisk status och samhällelig inkludering.45 
 Många av argumenten och ståndpunkterna inom djurrättsrörelsen 
har man gemensamt med miljöfilosofin, vilken därmed kan anses utgöra 
ytterligare en gren på det posthumanistiska trädet.  Som redan framgått 
innebär den humanistiska natursynen att naturens värde främst är instru-
mentellt i förhållande till människan: Den kan tillhandahålla råmaterial 
att utvinna energi ur, föda, rekreation, underhållning osv. Men på samma 
sätt som Regan tillskriver djuren ett egenvärde menar vissa miljöfilosofiska 
 
43 Peter Singer (1975), Animal Liberation. New York. Se också Singer (2007), ”Animal 

Liberation or Animal Rights?”, i: Kalof, Linda och Fitzgerald, Amy (red.), The 
Animals Reader: The Essential Classic and Contemporary Writings. Oxford & New York, 
s. 14−22. 

44 Tom Regan (1983), The Case for Animal Rights. Berkeley. Se också Regan (2007), 
“The Rights of Humans and Other Animals”, i: The Animals Reader: The Essential 
Classic and Contemporary Writings, s. 23−29.

45 För en mer detaljerad redogörelse för dessa discipliner och deras posthumanis-
tiska signifikans se Cary Wolfe (2010), “Learning fromTemple Grandin. Animal 
Studies, Disability Studies, and Who comes after the Subject”, i: What is Posthu-
manism?, s. 127–142.
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inriktningar att naturen har det.  Därför bör våra omsorger och förplik-
telser mot människor också gälla naturen.46  Särskilt långt för man reso-
nemanget inom djupekologin där man betonar att människan står i ett 
ömsesidigt och kausalt beroendeförhållande till naturen.47 Vi är ju till 
exempel beroende av naturliga processer såsom fotosyntesen och vatten-
cykeln för att alls kunna existera, och bakteriefloran i våra tarmsystem är 
lika livsberoende av oss som vi är av den. Arne Næss, som var den förste 
att definiera djupekologin beskriver utifrån detta människan som en del 
av större ekosystem. Människan och miljön betraktas som en helhetspro-
cess och naturen som en form av ”utvidgat jag”. Om man skadar naturen 
så är det egentligen samma sak som att skada sig själv.48 

*

Sammanfattningsvis kan man säga att posthumanismen talar om holism 
och hybriditet i motsats till humanismens dikotomier och hierarkier. Man 
talar om individupplösning eller – utvidgning, i motsats till 
autonomi.”Verkligheten” betraktas inom posthumanismen som ett energi- 
eller informationskontinuum eller som en övergripande biologisk process, 
i vilket människor är essentiellt oskiljbara från sin omgivning. Man kan 
säga att om humanisten ser sig själv som ett distinkt väsen i någon form 
av antagonistisk relation till sin omgivning, så ser posthumanisten sitt 
vara som inkorporerat i teknologin eller i naturen. Denna flödesontologi 
både förutsätter och resulterar i en omvärdering av en etablerad syn på 
hur tanke, kunskap, moral och språk relaterar till varandra. Paradoxalt 
nog tycks det vara så att det som en gång definierade det mänskliga, 
rationellt tänkande och vetenskap, nu är vad som leder till ett ifrågasät-
tande av denna definition.

Transgenetisk konst
Om djurparken är en typisk humanistisk praktik eller kulturyttring, vad 
skulle då en typisk posthumanistisk sådan vara (om man undantar repre-
sentationer av cyborgen)? Den mest näraliggande tanken är kanske att 
man inte skulle kunna uppfatta några kulturyttringar alls eftersom post-
humanismen per definition innebär ett upplösande av dualism och diko-
tomier såsom indelningen av världen i en natur- och en kultursfär. Men 
om man frångår ett sådant övergripande och revisionistiskt synsätt så kan 
man tänka sig att konst som i något avseende för fram sådana tankemöns-
ter som skisserats ovan skulle kunna betecknas som posthumanistisk.
 

46 Ariansen, s. 175-184.
47 Ibid., s. 184−203.
48 Arne Næss (1983), Ekologi, samhälle och livsstil. Stockholm, exempelvis s. 283− 

296.
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 Ett exempel är kanske verk av den amerikanske konstnären Eduardo 
Kac, som har introducerat begreppet ”transgenetic art” i konstvärlden.  
Den övergripande principen i konstformen tycks vara att skapa hybrid-
former mellan biologiska och teknologiska kommunikationsprocesser 
och material. Kacs konstverk har ställts ut i länder som Frankrike, Tyskland, 
Tokyo och Korea, och ingår i de permanenta samlingarna vid bland annat 
Museum of Modern Art i New York och Rio de Janeiro. Även om konstver-
ken inte uttryckligen har betecknats som posthumanistiska visar en kort 
beskrivning av några av dem att de rör sig inom en sådan sfär.49 
 Kacs första transgenetiska konstverk, “Genesis” uppges utforska rela-
tionen mellan biologi, trossystem och informationsteknologi.50 ”Genesis” 
är beteckningen på en syntetisk gen som skapats genom att en mening 
ur Bibeln översatts till morsekod, vilken i sin tur omvandlats till DNA och 
placerats in i en bakterie. Men som helhet består verket inte bara av den 
framställda genen. Till konstverket räknas också den utställning där bakte-
rien i fråga förevisades och den interaktion med besökare på en internet-
sida som innebar att bakterien bestrålades med ultraviolett ljus. Strål-
ningen fick bakterien att mutera och förändra sitt DNA och den förändrade 
DNA-koden översätts tillbaka till morsekod och engelska. Av särskild vikt 
i ett posthumanistiskt sammanhang är kanske att den valda meningen ur 
Bibeln var den del av skapelseberättelsen som beskriver hur människan 
tilldelas herraväldet över naturen: 

Och Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till 
att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och 
över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren 
och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på 
jorden.51 

Det var alltså just den innebörden som förändrades genom bakteriens 
mutation. Kac har i samma anda korsat sig själv med en petunia i konst-
verket ”Edunia”. En gen från konstnärens blod har överförts till växten 
som nu uppvisar ett slags blodådersystem på kronbladen.52 Därigenom 
har en hybridform mellan människa och natur skapats.
 År 2000 skapade Kac en fluorescerande kanin genom att inplantera 
genetiskt material från en manet i ett ofött kaninfosters DNA. Alba, som 
kaninen heter, blir nu grönt självlysande när hon belyses med en viss typ 
av ljus. Alba är första delen av konstverket ”GFP Bunny”, till konstverket  
 

49 Se också Wolfes kommentarer till några av konstnärens verk i What is Post-
humanism?, s. 158−167.

50 Eduardo Kac, Genesis. <http://www.ekac.org/geninfo2.html>, (2010-04-30).
51 1:a Mos 1:26.
52 Eduardo Kac, Natural History of the Enigma. <http://www.ekac.org/nat.hist.enig.

html>, (2010-04-30).
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räknar Kac också den debatt som hela företaget genererat hos kritiker och 
allmänhet, samt den planerade sociala integrationen av kaninen i konst-
närens egen familj. Kac uppger själv att konstverket därmed utforskar 
“the notions of normalcy, heterogeneity, purity, hybridity and otherness”.53 
GFP Bunny väcker naturligtvis frågor om maktrelationer och etik. Men 
Kac själv framhåller att det hela är utfört med beprövad teknik och att 
kaninen inte orsakats något lidande. Han välkomnar de komplexa fråge-
ställningar som konstverket ger upphov till och gör det till sin ståndpunkt 
att man måste respektera och vårda allt skapat oavsett på vilket sätt det 
har frambringats.54

 Vad är det då som är posthumanistiskt i dessa konstverk?  Det mest 
uppenbara är kanske att de alla är ett slags hybridformer och därmed 
motsätter sig en dualistisk syn på tillvaron. Man kan också notera att de 
alla på ett övergripande plan utgör en sammanblandning av, och därför 
också diskuterar, relationen mellan natur, kultur och vetenskap. Kaninen 
Alba är kanske det tydligaste exemplet: Man kan tänka sig att alla husdjur 
från början varit vilda djurarter som fångats in av människan och genom 
avelsuppfödning anpassats till hennes livsstil och behov. Kanske har djur 
därför i någon mån alltid varit lika mycket kultur som natur. Man kan 
fråga sig om då inte också Alba är naturlig, eller kanske omvänt, om 
naturliga (hus)djur alls existerar. 
 Projektet Genesis kan sägas i antihumanistisk anda ifrågasätta vår 
föreställning om en given hierarki mellan människan och naturen/djuren. 
Det hela resulterar ju i en muterad version av skapelseberättelsen, själva 
intäkten för den etablerade maktordningen. Också människa-blomster-
hybriden Edunia är svårligen förenlig med den humanistiska föreställ-
ningen om människans unika essens och suveräna position i världen.
 Av betydelse är också det faktum att Kacs konst tycks förmedla att 
hybridtänkande och gränsupplösning både är ett resultat av och möjlig-
görs av informationsteknologin och den nya vetenskapen. Wolfe vill göra 
skillnad mellan ”humanistisk posthumanism” och ”posthumanistisk 
posthumanism”.55 Den humanistiska posthumanismen griper sig visser-
ligen an låt oss säga djuretiska eller kunskapskritiska frågor på tematisk 
nivå, men förutsätter alltid blicken och förståelsen hos ett avgränsat och 
överordnat subjekt. Därför kan man aldrig heller i reell mening ta sig 
utanför den centreringen och frambringa ett posthumanistiskt perspektiv. 
En posthumanistisk posthumanism inte bara talar om eller påvisar utan 
också är det där ”andra”. Kanske kan man påstå att Kacs konst tillhör denna 
senare kategori i och med att den inte bara representerar utan också är, 
konstverkens innebörd består så att säga i själva deras existens. 

53 Eduardo Kac, GFP Bunny. <http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor
  (2010-04-30).
54 Ibid. 
55 Wolfe, What is Posthumanism?, s. 166−167. Se också s. 49−142.
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Elektriska får, mekaniska människor  
– en zoontologisk läsning av Philip K. Dicks 
Androidens drömmar

Henrik Otterberg

Androidens drömmar, med originaltiteln Do Androids Dream of Electric Sheep? 
(1968), har studerats flitigt av litteratur- och filmvetare under senare år.  
Vanligen ser man romanen som en mångsidig kritik av ett teknologiskt 
avancerat men krigshärjat och miljöförstörande västerland, i avsaknad av 
moralisk kompass. Boken har också nått kultstatus som dystopisk film noir 
via Ridley Scotts Blade Runner från 1982. Kritiker av såväl romanen som 
filmen har ofta fokuserat på den människa/android-dikotomi som driver 
mycket av det dramatiska förloppet, och har med varierande framgång 
argumenterat kring respektive verks hållningar gentemot mänsklig iden-
titet, vare sig denna inledningsvis uppfattats strikt biologiskt eller mer löst 
psykologiskt. 
 Ofta fascinerande inom ramen för sina valda analyser, har de nämnda 
kritiska perspektiven ändå tenderat att bortse från en viktig handlingstråd 
och ett genomgående tvilling-tema hos Dicks roman, som berör ett antal 
centrala zoontologiska frågor: Vad är ett djur? Hur skall ett djur förstås? 
Och hur värderas? Dessa spörsmål har förvisso inte överlevt i bokens 
filmade version, och häri ligger nog en del av förklaringen till att de ännu 
i stort negligerats av kritikerkåren; de flesta har sysselsatt sig med Blade 
Runner. Men i boken Androidens drömmar kontrasteras action-intrigen som 
följer prisjägaren Rick Deckard och hans “indragande” (54, 58) av de androi-
der vilka söker skydd hos djurreparatören John Isidore, av ett mer lågmält 
men likväl stint kvarhållet tema: den tilltagande svårigheten att döma 
mellan ‘genuina’ och ‘konstgjorda’ “surrogatdjur” (26, 61), och – med tiden 
och berättelsens utveckling – om nödvändigheten att förhandla mellan 
det mänskligt tillverkade och det naturligt skapade.1 Detta tema underbyg-
ger den mer uppenbara konflikten mellan människor och androider i 
romanen, och förtjänar att utredas närmare. 
 I det följande skall jag söka utveckla grundtesen att Androidens drömmar 
med fördel kan läsas som en konsekvent dialektik mellan å ena sidan ett 
 

1 Svenska citat ur översättningen Androidens drömmar av Roland Adlerberth (1974). 
Malmö & Helsingfors. Som återkommande parallell används ett engelskt faksi-
miltryck (2005) av originalupplagan från 1968, Do Androids Dream of Electric Sheep? 
London. 



94

cartesianskt, instrumentellt och uteslutande förhållningssätt till förment 
artificiella och/eller automatiskt styrda varelser, och å den andra vad man 
provisoriskt kan kalla en isidoriansk, inkännande och mer inkluderande 
hållning. Det är en öppen fråga huruvida denna dialektik sammantagen 
bör ses som positivt hänsyftande i hegeliansk mening, eller om den ger 
prov en dystopisk, negativ utveckling, såsom tecknad av Theodor 
Adorno.   
 Men innan dessa spörsmål berörs närmare kan en korthållen rekapi-
tulering vara på sin plats, om så bara för att bättre kunna differentiera 
mellan film och bok framgent. I romanen Androidens drömmar porträtterar 
Dick ett post-apokalyptiskt San Francisco, en mörk metropol med ödsliga, 
skräpbesudlade förorter. Himlen tycks som ett gråmetalliskt, slitet kastrul-
lock; på gatorna blandas aska och sopor, medan isotopiska regn sakta men 
säkert kontaminerar allt som överlevt den akuta katastrof som slitit sönder 
stora sjok av stadens levande väv. 
 Det så kallade “Terminusvärldskriget” (21) har förstört San Franciscos 
omgivande landskap, och människor som haft råd har sedan länge emigre-
rat till mer inbjudande rymdkolonier. Där assisteras de av androider eller 
“androar” (16 mfl), laboratorie-odlade och genetiskt skräddarsydda vuxna 
människor av överlägsen fysisk (och ibland även mental) kapacitet, dock 
med starkt begränsad livslängd (46; 233). Androdierna har skapats för att 
svara på kolonisatörernas alla behov och önskemål, och deras tillvaro präg-
las av förnedrande och farliga arbetsuppgifter (30). De har bannlysts från 
hemplaneten Jorden av rädsla för uppror och hämndaktioner; de sägs sakna 
empati och därmed ansvarskänsla för ‘riktiga’ människors väl och ve. 
 Kvar på Jorden, i sin tur, finns ett antal svårt utsatta terraner eller 
“normisar” (21), vilka ständigt riskerar att klassas som “specialare” eller 
“hönshjärnor” (30; 33), med vilka begrepp avses människor som antingen 
blivit sterila eller sinnessvaga av den kvardröjande radioaktiva strålningen. 
När en jordbo väl stämplats under en av dessa termer, förbjuds hon eller 
han att lämna planeten, i praktiken dömd att tyna bort. Barn är uppenbar-
ligen sällsynta – inga nämns i boken – och manliga samhällsmedlemmar 
bär tragikomiskt nog blyinfattade blygdkapslar för att skydda sina tynande 
fortplantningsförmågor (17; 342). Således antyds en både konkret och 
symbolisk återgång till den förment ‘mörka’ medeltiden i västerlandet. 
 I denna mörbultade och sönderfallande värld har genuina djur blivit 
till högsta statussymboler. Visserligen finns mekaniska kopior tillgängliga 
för en bråkdel av kostnaden, och dessa senare kan svårligen skiljas från 
de äkta – tills de kortsluts eller avslöjas på annat sätt, vill säga. Rick Deck-
ard, vars yrke det är att spåra och döda androida rymlingar (för närvarande 
en sextett av avancerad modell, Nexus 6, vilka mördat sina ägare och flytt 
tillbaks till jorden), längtar intensivt efter ett större, ‘riktigt’ djur – ett får, 

2 Adlerberth översätter lite olyckligt ”codpiece” som ”nosbly”, vilket snarare är 
en term från modellflyget. Den avser där en tyngd med vilken man ökar nosens 
vikt i planets främre del.
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en häst, en struts eller get – för att kunna sträcka på sig bland fåtalet kvar-
varande grannar i hans hyreshus (22). Deckard har just tvingats erkänna 
att han och hans fru Iran hittills haft ett elektriskt får till husdjur. Socialt 
sett är sådant ägande ett dubbelt faux pas för en uppåtsträvande medbor-
gare. Det avslöjar på en gång Deckards modesta inkomster och hans oför-
måga att följa mercerismen, den förhärskande jordiska ideologin, enligt 
vars lära vårdnadshavande av ett äkta djur både skänker respektabel status 
och en väg till frälsning (26; 24). I den mån Deckard har någon helig bok, 
torde det vara vad som beskrivs som hans ”hundörade och intensivstude-
rade exemplar av /…/ Sidneys Katalog över djur & fåglar” (23). Denna utgör 
en förteckning av genuina djur till salu via såväl handlare som privatper-
soner. Deckard läser dess register som en förteckning över önskansvärda 
drömmar, medan prislistan framstår som en veritabel strafflängd.
 Husdjurshållandets intrikata sociologi och andliga dimension bildar 
den fond från vilken ontologiska frågor kring gränsvarelsen android 
småningom utvecklas i Dicks roman. Aldrig en författare att hemfalla till 
enkel allegori – åtminstone inte i sina fiktionsverk – skildrar Dick ett intres-
seväckande drag hos den konventionella samhälleliga moralen i Androidens 
drömmar, varvid man tolererar och i begränsad mån också värdesätter meka-
niska djur, emedan androider kategoriskt döms ut som icke-mänskliga för 
sin påstådda oförmåga att känna empati för äktstämplade djur och erkända 
människo-varelser (48f). – Detta trots, må man tillägga, att androiderna 
erkänns vara “organiska entitet[er]” till skillnad från de knyten av “transis-
toriserade kretsar” som samtidigt förstås prägla “konstgjorda” djur (168). 
 Deckard låter sig under en tid förföras av den unga androiden Rachael 
Rosen, vars laboratorie-framodlande han känner till, medan han förfasas 
över den muntra effektiviteten hos sin kollega, prisjägaren Phil Resch, 
vilken också förstås vara en “andro” som utan vidare skjuter ihjäl andra 
av sin egen sort. Vidare rörs Deckard av den vackra och skira rösten hos 
operasångerskan Luba Luft, som han är kontrakterad att avliva. Hon har 
nyligen identifierats som en hemlig medlem av gruppen androida rymlingar. 
Allt detta får småningom Deckard att vackla. Han tillstår i ett skede att 
han har “börjat empatisera med androiderna” (208). Men trots allt stretar 
Deckard sammanbitet vidare med sin blodiga syssla, stärkt av merceris-
mens lära att man måtte “dräpa dräparen” (48).  Han urskuldrar sig också 
med erfarenheten att androiderna – när de väl upptäckts och ringats in 
– tycks överge det “liv” de har alltför lättvindigt: ett “mekaniskt, intellek-
tuellt godtagande av det som en äkta organism – med två miljarder år av 
trycket av liv och utveckling som en mara på ryggen – aldrig skulle ha 
kunnat försona sig med” (s. 237; jfr. s. 159f).
 Dessa dubiösa rationaliseringar får ytterligare fäste då Deckard blir 
varse att Rachael dödat hans nyss införskaffade, svarta nubiska get, som 
han just börjat betala av för sina prispengar (201f; 265f). Han får sina 
fördomar bekräftade när John Isidore senare berättar om androiden Pris 
Strattons roade djurplågeri – hon klipper av en spindels ben, ett efter ett, 
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i den senares lägenhet (257). Men dessa grymma handlingar förmår inte 
helt skingra den semantiska dimman kring androidernas ontologiska status 
i romanen; de förblir liminala varelser, kongeniala med typbeteckningen 
nexus, som konnoterar band eller förbindelse. För androiderna tycks trots 
sina brister ändå kunna klassificeras som personer med sedvanliga rättig-
heter, i kraft av deras självkännedom och strävan efter självförverkligande: 
“Du milde”, som Rachael hånfullt utbrister gentemot Deckards obsequium 
inför mercerismens lära, “Jag är ju empatisk till mig själv!” (227). Man kan 
i detta sammanhang även peka på androidernas förvisso pragmatiska men 
ändå noterbara solidaritet sinsemellan; de flyr gemensamt till Jorden, 
hjälper varandra väl på plats att hålla sig gömda, och sörjer uppenbarligen 
sina nyss fallna kamrater. 
 Motställd Deckards sedvanliga, brutala och kategoriska effektivitet, 
förstärkt av hans tidiga påstående att han “aldrig dödat en människa i hela 
mitt liv” (16), står hans dialektiska opponent John Isidore (han kallas J.F. 
Sebastian i filmversionen).3 Isidore är en bekräftad “specialare”, hans fort-
plantningsförmåga sönderstrålad. Dessutom har han nyligen blivit under-
känd vid ett av myndigheterna stadfäst intelligenstest, något som i folkmun 
gör honom till en “hönshjärna”. Han är en sympatisk ensling med vacklande 
hälsa som lever isolerad i ett förfallet förortshus. Sina brister till trots håller 
Isidore fast vid sitt arbete som chaufför för en firma som reparerar “falska” 
djur, det eufemistiskt benämnda Van Ness’ Djursjukhus (34). 
 Isidore ställer sig främmande inför de distinktioner som Deckard 
omhuldar, och han uttrycker aldrig förakt för sitt handhavande av Ersatz-
varelser. Inte heller uppvisar han några betänkligheter mot att erbjuda sin 
vänskap till androiden Pris Stratton, som flyttar in i hans grannskap – inte 
ens när hon och hennes grupp av rymlingar avslöjar sig vara laboratorie-
alster (195f; cf. 99). Isidore försvarar också mercerismens hållning att allt 
organiskt liv är heligt: “Alla djur – till och med ålar och jordekorrar och 
ormar och spindlar – är heliga” (194), berättar han för en klentrogen Pris, 
uppenbarligen med önskan – tvärtemot profeten Mercer själv – att även 
inkludera henne och hennes kamrater på flykt i den sakrosankta katego-
rin. Inte ens när Pris torterar spindeln han till sin stora glädje funnit bland 
all tilltagande entropisk ruin eller “knask” (86; “kipple” med Dicks berömda 
neologism) vill Isidore fördöma henne. Han bönar bara att hon måtte sluta 
plåga den. Och när Deckard till slut fått vittring på den gömda gruppen 

3 I en kommentar till en planerad men småningom nedlagd tidig filmatisering av 
boken gör Dick själv klart hur han ser på vikten av de två rollerna: ”The initial 
question: Who is the viewpoint character? It must be either the bounty hunter 
Rick Deckard or Jack Isidore” (s. 155). Se ”Notes on Do Androids Dream of Electric 
Sheep? (1968)”, i Lawrence Sutin (1995, red.), The Shifting Realities of Philip K. Dick: 
Selected Literary and Philosophical Writings. New York, s. 155-161. Det är även värt 
att notera hur Dick här kallar romanens ”John” alternativt ”J.R. Isidore” för ”Jack 
Isidore”; det senare är hans alter egos namn i den självbiografiska romanen Con-
fessions of a Crap Artist.
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och närmar sig Isidores boning för att avsluta sitt uppdrag, vägrar Isidore 
ange sitt lägenhetsnummer (258).
 Den dialektiska strukturen i Dicks Androidens drömmar, som gång efter 
annan ställer kapitel berättade av Deckard respektive Isidore mot varandra, 
inskärper betydelsen av deras skilda roller. Det finns en rik historik till 
dessa två förkroppsligade perspektiv, och den slussas in av Dicks vana att 
förse såväl sina protagonister som smärre karaktärer ömsom ironiska, 
ömsom humoristiska och/eller symboliska namn. Det är ingen slump att 
Deckards androida älskarinna ges det allittererande namnet Rachael Rosen; 
att Luba Luft har ett (alltför) väl passande namn för sitt yrkesval är natur-
ligtvis inte heller det en tillfällighet. Sedan pepprar Dick sin roman med 
mer eller mindre obskyra in-jokes: Phil Resch motsvaras av det psykedeliska 
San Francisco-bandets Grateful Deads bassist Phil Lesh; den gamle alkoho-
liserade TV-producenten Al Jarry av den tidigt bortgångne franske teater-
pionjären Alfred Jarry och dennes absurda pjäser (romanens Al Jarry avslö-
jas till sist ha fabricerat de mercerianska visioner som sänts ut som sanna 
vittnesbörd i etern via den ‘stämnings-orgel’ som de flesta kvarvarande 
terraner använder som ett slags symptom-lindrande psykofarmaka). 
 Men Dick använder också lätt kodade namn i mer allvarligt syfte: Rick 
Deckard motsvaras för sin del av den franske renässansfilosofen René 
Descartes. Med i bagaget följer den senares kompromisslösa hållning 
gentemot djurens lidande, och hans besläktade förnekelse av deras onto-
logiska legitimitet och egenvärde. Länken till Descartes namn har påtalats 
av andra, men man har inte gjort mycket av den. Ridley Scott, för sin del, 
låter sin version av Pris Stratton deklarera “Jag tänker /…/ alltså finns jag 
till” hemma hos J.F. Sebastian (dvs romanens John Isidore); detta emedan 
den danske kritikern Jens Brandt ser den onomatopoetiska korresponden-
sen som symbol för Deckards egna själskval vad gäller sin mänskliga 
identitet i just filmversionen Blade Runner.4

 Detta är giltiga observationer så långt de nu sträcker sig. Men de bort-
ser likväl från förhållandet att Dick skänkt Deckard en paradoxalt kraftfull 
filosofisk och moralisk opponent i Isidore, vars styrka inte är sprungen ur 
officiellt sanktionerad handlingskraft eller kroppslig hälsa, utan snarare 
utifrån en gränslös och till synes allomfattande empati. Mot den instru-
mentella deckardianska-cum-cartesianska livssynen står således den väne 
John Isidores eklektiska välvilja – en vilja som i min läsning finner sina 
rötter hos den inflytelserike medeltide teologen och polyhistorn Isidorus 
av Sevilla, vanligen kallad den siste kyrkofadern i väst. De diskussioner 
Isidorus förde kring djurriket i sina encyklopediska Etymologier, inledda 
kring år 600 e.Kr., beredde vägen för en betydligt mildare syn på djurens 

4 Se Brandts ”What Defines Human?” upplagd vid The Blade Runner Insight web-
site, ”http://www.br-insight.com/2000/07/16/what-defines-human/ (s. 7ff )  
[s. 1-12], i eng. övers. av Asle Sætre; utskrift 2008-12-11.
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liv och rättigheter – som medhjälpare åt människan – än vad som dittills 
omhuldats av olika kristna tanketraditioner. 
 Men var kan en koppling hittas mellan författaren Dick och en i 
modern tid relativt undanskymd teolog, särskilt såsom jämförd med den 
allmänt kände Descartes? Dick, vars idéhistoriska och teologiska lärdom 
är välkänd, kom 1965 att inleda en nära vänskap med James Pike, den 
nyblivne och färgstarke Episkopalkyrkans biskop i Kalifornien (någon 
minns honom kanske från Joan Didions dräpande porträtt i essäsamlingen 
The White Album från 1979). Som Jonathan Lethem har visat blev Dick allt-
mer involverad i teologiska spekulationer och efterforskningar kring 
kristendomens ursprungskällor i sina samtal med Pike (808).5 För Pikes del 
slutade äventyret 1969, året efter Androidens drömmar först publicerades, 
då han med en ung kvinnlig bekant sökte efterlikna Jesu vildmarksvandring 
i den jordanska öknen, utrustad med en schematisk hyrbilskarta och två 
flaskor Coca-Cola. Kvinnan överlevde, men inte Pike. Dick för sin del stan-
nade hemma i Kalifornien, men förblev krasslig. Vid sin död 1982, dryga 
femtio år fyllda, hade han förfärdigat en självbiografisk roman betitlad 
Confessions of a Crap Artist, med undertiteln Jack Isidore (of Seville, Calif.): A 
Chronicle of Verified Scientific Fact, 1945-1959. Dick kallar sitt alter ego Isidore, 
boende i ett västligt Sevilla, och många av den senares skildrade drag och 
egenskaper sammanfaller med dem hos den blide, ofta lurade men likväl 
oavbrutet godhjärtade 10-öresingenjören i Androidens drömmar. 
 Den historiske Isidorus av Sevilla, i sin tur, var en produktiv författare 
av teologiska traktat, kosmologiska och naturhistoriska översikter, liksom 
ambitiösa historieverk och lingvistiska studier. Småningom samlade han 
sin lärdom i flerbandsverket Etymologiae, en koloss spännande över tjugo 
volymer. Här kan Isidorus sägas försöka sammanfatta sin tids andliga och 
världsliga vetande, från det vetenskapliga till det vardagliga. Av böckerna 
i Etymologierna rör tre teologiska frågor, resten allehanda profana ämnen: 
medicin, juridik, geografi, jordbruk, krigskonst, skeppsbyggnad, kläde-
dräkt – till och med möblemang. 
 I det tolfte bandet, De animalibus, får djurvärlden sin behandling av 
Isidorus. Noterbart här är att han ser djuren som “animerade av liv och 
ande” (XII:i:3), medan deras väsentliga distinktion gentemot människan 
uttrycks av de språk människorna talar och ständigt förändrar; djurens 
syntax förstås som mer begränsad, men ändå som del av egna språk. Isido-
rus börjar med att diskutera boskap och dragdjur, fortsätter sedan med 
kategorierna vilda djur, smådjur, ormar, skadedjur, fiskar, och fåglar, för 
att slutligen behandla det han kallar smärre flygga djur – mygg och knott. 
I samtliga fall söker han namnens etymologi antingen i djurens eget bete-
ende eller i deras erkända betydelse för människan. Stilen är genomgående 
koncis och åskådlig. Fåret (ovis) tecknar Isidorus exempelvis som ”ett milt 
boskapsdjur med ull, försvarslös kropp och ett fridfullt temperament”; det 

5 Se Lethems redaktionella kommentar i Philip K. Dick (2007), Four Novels of the 
1960’s. Des Moines, s. 808.
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kallas så från “offer (oblatio), då våra förfäder inte förde fram tjurar, utan 
får, till offer” (XII:i:9).6 
 Isidorus Etymologier, på en gång lärda och spekulativa, vann stor sprid-
ning över de kommande seklen, och kom att influera senare medeltida 
encyklopedister som Albertus Magnus, Hugo av S:t Victoire, och Vincentus 
Bellovacensis. Etymologierna behöll sin ställning också under renässansen. 
Med tiden trycktes de i åtminstone tio distinkta upplagor mellan 1470 och 
1530, nästan ett millenium efter deras förfärdigande. Man kan också notera 
att ett antal kristna teologer än idag arbetar i Isidorus anda när det gäller 
djurfrågan; i synnerhet Andrew Linzey och Gary Kowalski.
 Om man nu godtar att Isidorus inspirerat Dick i skapelsen av John 
Isidores karaktär i Androidens drömmar, vad finns det då för indikationer 
att Descartes spelat en liknande roll i utformandet av romanens Deckard 
– såväl vad gäller den senares famösa determinism och hans ibland vack-
lande övertygelse? Deckards instrumentella hållning tycks fastgjuten i den 
tidiga scenen där han genomlider charaden att “mata” sitt elektriska får 
på takterassen till sitt hyreshus: 

Föremålets tyranni, tänkte han. Det vet ju inte ens att jag 
finns till. Precis som androiderna saknade det all förmåga 
att inse någon annans existens. Han hade faktiskt aldrig 
tänkt på den saken tidigare, denna likhet mellan det elek-
triska djuret och andron. Det elektriska djuret kunde ju 
rentav, tänkte han nu, betraktas som en underform av 
andron, som ett slags synnerligen underlägsen robot. Eller 
också kunde man ju tvärtom betrakta androiden som en 
mycket högt utvecklad vidareversion av surrogatdjuret. 
Båda synpunkterna verkade frånstötande på honom (61). 

Emedan Deckard tillfälligt vacklar i sin syn på androidens ontologiska 
status, i synnerhet då han och Rachael träffas för sex på hotellet S:t Francis 
(218-232), inskärper romanens våldsamma denouément i och kring Isidores 
förortslägenhet Deckards grundläggande inställning till androiderna som 
omänskliga, som “[k]itinösa reflexmaskiner utan något riktigt liv” med 
Rachaels ironiska formulering (230). Emellertid sker en modest utveckling 
i Deckards syn på “surrogatdjuren”; dessa får åtminstone en proto-moralisk 
status hos honom mot romanens slut. Deckard upptäcker, trött och uppri-
ven efter sitt uppdrags fullföljande, till sin stora besvikelse att en padda 
han funnit utanför stadsgränsen – och vars uppenbarelse nyss ingivit 
honom hopp – i själva verket är en transistorisk, människotillverkad 
produkt. Ändå orkar han inte fördöma varelsen: “[D]et spelar ingen roll. 
De elektriska varelserna har sina liv, de också. Hur futtiga de än må vara” 
(282).

6 Egen övers. utifrån den nyligen utkomna engelska utgåvan The Etymologies of 
Isidore of Seville, övers. & komm. Stephen A. Barney et al. (2007). Cambridge.
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Man skall naturligtvis vara försiktig med att begära rigorös filosofisk och 
praktisk konsekvens av romankaraktärer, i synnerhet sådana som beskrivs 
som tämligen genomsnittliga till sin förmåga. Dicks Deckard tycks fjärran 
från Harrison Fords hårdkokte polis-detektiv med dennes närmast osvikliga 
instinkter, och beskrivs mot bokens slut av Isidore som 

medellång och föga imponerande. Runt, hårlöst ansikte, 
mjuka drag – han såg närmast ut som en kontorist i något 
statligt organ. /---/ Inte alls någon halvgud till det yttre; inte 
alls som Isidore hade föreställt sig honom (257). 

Deckard arbetar med begränsad polisiär intuition och kommer ofta vidare 
i sitt uppdrag via mer eller mindre slumpmässiga möten eller andras 
maningar och misstag.  Han tycks obesvärad av det opportuna i sina skif-
tande inställningar (om oftast negativa) till androiden. Han är en känslo-
varelse mer än en resonerande natur. När exempelvis Phil Resch berättar 
för Deckard att han äger och kärleksfullt tar hand om en levande ekorre, 
godtar Deckard först det vänskapliga beskedet, men vänder strax kappan 
och hävdar i linje med gängse fördomar att husdjurshållning är en anomali 
när det gäller androider: 

Efter vad jag har hört, misslyckas det nästan alltid; andron 
förmår helt enkelt inte hålla djuret vid liv. Djur behöver 
värme och sympati omkring sig för att må bra. Alla utom 
kräldjur och insekter (157f). 

Men Deckard är inte ensam om denna opportuna hållning (snarare än 
genomreflekterade åsikt) att androiden utgör ett slags automatiserat objekt. 
Han har en berömd föregångare i just Descartes, vars tvärsäkra, dualistiska 
uppdelning av kropp och själ (och därmed av djur och människa) i sin 
Principia Philosophiae från 1644 inte motsvaras av hans öppet spekulativa 
och relativiserande resonemang i senare, privat korrespondens. I ett brev 
till vännen Newcastle år 1646 skriver Descartes: 

Om djuren tänkte som oss, skulle de ha en odödlig själ 
liksom vi; men detta är inte troligt då det inte finns anled-
ning att tro det om alla [djur], och eftersom det bland dem 
finns så många ofullkomliga, såsom ostron och svampar.7

Här vacklar den absoluta tudelningen, och i ett senare brev från 1649 kan 
den sägas vara närmast utsuddad: ”Emellertid”, skriver Descartes, denna 
gång till korrespondenten Morus, 

7 Se Elisabeth de Fontenays kapitel om Descartes, ”La fable des machines”, i hen-
nes Le Silence des Bêtes: La Philosophie à L’Épreuve de L’Animalité (1998). Paris, s. 275-288 
(här s. 277).
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fastän jag betraktar det som klart demonstrerat att man 
inte kunnat bevisa någon tankeverksamhet hos djuren, 
tror jag inte man skulle kunna bevisa motsatsen, för 
människans förstånd kan inte tränga in i deras hjärtan 
(279). 

Negationerna staplas på hög och tvinnas om varandra, och Descartes tvår 
synbarligen sina händer inför vad som tidigare, i Principian, uppenbarligen 
var ett godtyckligt beslut snarare än tvingande slutsats. Förvisso var det 
ett teologiskt och politiskt välkommet ställningstagande i samtiden, med 
tanke på djurens betydelse för människan som arbetskraft och föda med 
mycket mera. Men problemet tycks åtminstone på ett teoretiskt plan ha 
plågat Descartes, varför han återkommer till det gång på gång.
 Man måste också förstå den långa förhistorien till Descartes dilemma. 
Problemet han tampas med kan härledas till rötterna hos hans egen tro, 
mer specifikt till det berömda stycke i Andra Moseboken (18-20) som 
beskriver hur Adam ger djuren namn. Scenen ger prov på en remarkabel 
delegering och domesticering i ett och samma ögonblick. Här skildras den 
kristne gudens tillbakaträdande för att betrakta Adam när denne benäm-
ner djuren alltefter eget huvud; samtidigt, som teologen Gerhard von Rad 
har betonat, måste man komma ihåg att namngivningsritualen “primärt 
var en exercis i suveränitet, av  befälhavande”.8 Styckets exeges har således 
följt två spår parallellt: många har velat betona människans rättmätiga, 
gudagivna överhöghet över djuren, medan andra har velat inskärpa hennes 
ansvar för djuren såsom människans värdefulla hjälpare. 
 Jacques Derrida påpekar i sin inflytelserika essä L’Animal que donc je suis 
(à suivre) att den bibliska texten såsom här traderad är tvetydig: ”Gud ville 
agera uppsyningsman men också ge sig hän åt sin nyfikenhet, rentav tillåta 
sig att bli förvånad och utmanövrerad av det radikalt nya som stundade”.9 
Detta lekfulla, närmast oansvariga drag hos en gudom annars tydligt och 
oavlåtligt mån om sin värdighet och överhöghet förvånar Derrida. Dock 
kan man se tilldragelsen som ett halvt förtäckt men fundamentalt prov: 
skall människan, nyss promoverad av sin skapare, lyckas styra över djuren 
och all naturen likt Gud fader själv, eller kommer hon att rämna under 
sitt nya ansvar? Svaret lär kanske dröja, men under tiden kan man konsta-
tera att den laissez-faire-attityd gentemot djuren man finner dominera den 
västliga idéhistoriska traditionen fann en viktig grogrund i detta stycke.
Det skall tilläggas att Androidens drömmar inte heller den bjuder någon 
enkel lösning på ontologins och skapelsehierarkins dilemma. Empatin 
betonas gång på gång som en avgörande faktor för mänsklighet i romanen, 
 

8 Se Gerhard von Rad (1961), Genesis: A Commentary, övers. John H. Marks, rev.ed; 
London 1972, s. 82f.

9 Se Jacques Derrida, ”The Animal That Therefore I Am (More to Follow)”, övers. 
David Wills, i Critical Inquiry 28 (Winter 2002), s. 369–418 (här s. 386).
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men också den mest förhärdade android ger stundom prov på just denna 
emotion: ledaren för rymlingarna, Roy Baty, utstöter exempelvis vad som 
beskrivs som ”ett skri av förtvivlan” när Deckard skjuter hans hustru 
Irmgard, och prisjägaren tillstår ”Visst, du älskade henne. /---/ Och jag 
älskade Rachael. Och specialaren [Isidore] älskade den andra Rachael [dvs 
Pris Stratton10]” (263). Varpå Deckard skjuter också Roy. 
 Det är svårt att tro dessa utsagor vara sarkastiska. Roy och Isidore har 
visat sina känslor öppet, och Deckard går för sin del till sängs med Rachael 
– trots hennes närmast maniska behov att säkerställa att han vill ha henne 
 

10 En intressant aspekt av Dicks roman – som av utrymmesskäl tyvärr måste hållas 
utanför innevarande diskussion, bortom denna not – är dess ständigt uppdykande 
dubbleringar, speglingar och permutationer. Rachael Rosen och Pris Stratton 
bjuder tillsammans ett gott exempel: de har vitt skilda yrken och erfarenheter, 
men delar samma kropp och utseende, vilket i ett avgörande skede får Deckard 
att vackla. Likaså speglas Rick Deckard av Phil Resch, den senare också han 
polisiär prisjägare med androider i sikte, tillika djurentusiast, om än från en 
annan polismyndighet i staden. Med Resch får Dick rentav tillfälle att ironiskt 
underminera det annars noga underbyggda ursinnet hos Deckard på beskedet 
att hans nubiska get dödats av Rachael – denna vetskap stärker som bekant 
Deckard inför slutuppgörelsen i Isidores lägenhet. Dick låter nämligen i ett 
tidigare skede Resch utbrista att han inte borde låtit Luba Luft irritera honom i 
sådan mån som hon gjort. Detta skedde precis före hennes brutala avrättning 
under Reschs laserpistol i operahissen, där de tre ställt sig samman: Luft avslöjade 
då Resch som android, och han tillstår med vapnet ännu glödande att ”I shouldn’t 
have let her get my goat like that” (orig. 116; i sv. övers ”jag borde inte ha låtit 
henne driva mig halvt till vanvett på det där viset”, 164). ”Get my goat” är på en 
gång ett idiomatiskt uttryck för att irritera eller förarga, och en spegling av vad 
Deckard senare själv skall få erfara. – Som ett sista och närliggande exempel på 
en viktig permutation kan man peka på den spindel som Isidore finner i sin 
lägenhet, en varelse som senare torteras, dränks och – synbarligen – återuppstår 
ur Wilbur Mercers hand som en frälsande gåva till Isidore, när alla androider i 
hans lägenhet väl dödats. Först skildras denna spindel som genuin, senare som 
med säkerhet artificiell, och slutligen som möjligen konstgjord, ur olika karak-
tärers perspektiv. Och det finns slutligen ingen högsta instans att appellera till 
vad gäller ’verkligheten’ eller ’sanningen’. Som John Huntington konstaterat 
om Dicks romankonst överlag: ”At one level [Dick’s] concern with the artificial 
can be read as part of a pervasive, angry satire on the false values of a capitalist, 
consumerist culture. There is, however, a profound contradiction at the core of 
this satire. If the search for the ’authentic’ is at once a bourgeois folly, it is also 
the primal search in Dick, the search for ‘reality’ in place of hallucination, for 
the authentic in place of imitation. And yet, if the authentic is the one worthy 
goal, it is at the same time a vain pursuit, for the authentic can never be unam-
biguously established. And though the artificial is a fraud, it nevertheless can 
suffice”. Se Huntingtons “Philip K. Dick: Authenticity and Insincerity” i On Philip 
K. Dick: 40 Articles from Science-Fiction Studies, red. R.D. Mullen et al. (Terre Haute & 
Greencastle: SF-TH, 1992), s. 170-177 (här s. 174).  
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 fastän hon är en android.11 Det är rimligen inte heller någon tillfällighet 
att Deckard har bokat ett hotell vid namn S:t Francis för kärleksmötet: 
Franciskus blev ju djurens skyddshelgon, och ivrade för människans soli-
daritet med varelser av lägre, men likväl gudomlig, fullkomning.12 
 En annan viktig aspekt att ta fasta på i romanen är ”empatilådans” (36f) 
fixturgestalt Wilbur Mercer, vars uppenbarelse har många likheter med 
kristendomens Jesus (Mercer är dock frånvarande i filmversionen). Genom 
att greppa handtagen till sina svarta empatilådor får kvarvarande terraner 
tillgång till en hallucinatorisk-empatisk vision där de upplever sig samman-
länkade med den gamle trasklädde Mercer, vilken likt Sisyfos mödosamt 
stretar uppför en brant bergssluttning. På vägen upp träffas och såras Mercer 
av stenar som kastas av osedda plågoandar, och empatilådornas användare 
känner också av kroppslig smärta när projektilerna träffar. 
 Mercer/lådgrepparen faller så ned i ”gravvärlden” (40), där döda och 
ruttnande djurkroppar staplas på varandra. En gång i tiden, som yngling, 
hade Mercer förmågan att återuppväcka och återställa döda djur till liv, men 
han ansattes av okända auktoriteter som förstörde hans gåva genom ett 
hjärningrepp. Efter en skräckinjagande tid i dödsriket finner emellertid 
Mercer att hans gåva sakta växer fram igen, han ”hade bundits vid andra livs 
ämnesomsättning och skulle inte kunna återuppstå förrän de återuppstod” 
(40), och nu, när han återupptar sin vandring, känner han att djuren ”ledsaga[r] 
honom /…/ på något egendomligt sätt kände han dem inom sig” (41). 
 Det är signifikant att Mercers upplevelser kanaliseras genom Isidore, 
vars inlevelse i empatilådan är total; Isidore tar fasta på hur han gång på 
gång ”upplev[er] hur han i sig omslöt alla andra levande varelser” (41). När 
slutuppgörelsen mellan Deckard och de kvarvarande androiderna närmar 
sig, har TV-presentatören och (som det visar sig) androiden Buster Friendly 
just avslöjat Mercer som en bluff, och detta blir en svår kris för Isidore. 
 
 
11 Jason P. Vest menar för sin del att Rachaels och Ricks möte på S:t Francis slutgil-

tigt stämplar Rachael som en kallhamrad android, och de känslor Rick eventu-
ellt haft för henne försvinner efter samlaget. Det är sant att Rachael då tillstår 
att hon haft sex med Deckard som ett slags försäkring – att han inte måtte döda 
henne eller hennes likar i framtiden. Och det är också riktigt att detta fungerar; 
åtminstone i hennes eget fall. Men saken är trots allt mer komplicerad. Vad 
Rachael visar med sitt beteende är en vittgående solidaritet med sina androida 
likar, medan Deckards ovilja att döda henne tyder på just en fundamental tvekan 
att stämpla henne som disponibel android. Jfr Vest (2007), Future Imperfect: Philip 
K. Dick at the Movies (Westport, CT & London, s. 17f (här s.1-27).

12 Särskilt Fioretti-legenden om hur Franciskus ordnade fred mellan en männis-
koätande varg och befolkningen i staden Gubbio kan nämnas i sammanhanget. 
Vargen dödade av hunger, och Franciskus fick stadsinvånarna att förlåta den 
mot att den inte dödade fler människor – och spegelvänt mot att de själva i 
fortsättningen utfodrade vargen på annat sätt. Med ett sådant kontrakt, byggt 
på ömsesidig respekt, behövde ingen mer dödas.
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Roy Baty konstaterar triumferande att ”[h]ela den här empatiupplevelsen  
är en svindel” (248), medan Pris klipper av ben efter ben på den spindel 
Isidore nyss hittat i sin lägenhet. Till slut dränker Isidore spindeln i vasken 
för att avsluta dess plåga. 
 Var då alla mercerianska visioner falska? Isidore tappar till synes all 
motståndskraft då Mercer själv tillstår falsariet, att han i själva verket är 
och har varit en skådespelare. Men istället för att nyktra till, faller Isidore 
ned i ett nytt visionärt skov med empatilådans hjälp. Han stiger än en gång 
ner i gravväldet, förfasas över förfallet och synen av en svårt plågad åsna, 
men blir till slut varse en omvänd process: en spindel kravlar haltande 
över hans fot och han tänker att ”[b]enen går andra vägen; spindeln är levande 
igen” (253). 
 Det är till sist Isidore som förkroppsligar hoppet om något bättre i 
Androidens drömmar. Christopher Palmer menar att Isidore – bespottad som 
specialare, som inkompetent, och som socialt avskräde – trots allt kommer 
närmast den kristna liknelsen om hörnstenen som byggherren ratar, och 
om det goda som reser sig ur smutsen.13 Det är möjligt att Isidores tro är 
naiv, men den vacklar inte; han bryr sig inte om att spindeln han får tillbaks 
av Mercer (gestaltad av skådespelaren Al Jarry) sannolikt är konstgjord, än 
mindre att mercerismen skakats av ett svårt avslöjande.
 Angus Taylor menar att romanen Androidens drömmar sammantagen 
för fram imperativet att alla varseblivande varelser har ett rättmätigt 
egenvärde, oavsett om de är ”mänskliga eller omänskliga, naturliga eller 
konstgjorda, [och] oavsett deras plats i skapelsekedjan”.14 Grundvalen är 
empati snarare än förnuft. Med Descartes dualism, menar Taylor, följde 
inte bara en uppdelning av kropp och själ utan en radikal förminskning 
av naturens värde. Den fysiska skapelsen förnekades såväl egenvärde som 
teleologi, blev till redobogen resurs, att nyttja efter behag utan betänklig-
heter. För djurens del, fortsätter han, gav Descartes filosofi Thomas av 
Aquinos äldre åsikt nytt bränsle, närmare bestämt Aquinos utsaga att Gud 
inte bryr sig om djuren i sig själva, eftersom de saknar förnuft (178f). Hos 
Dick vill Taylor däremot se fröet till en ny skapelsekedja, där allt liv hänger 
samman och värdesätter alla sina delar och uttryck. 
 Til syvende og sidst blir det nog läsarens eget lynne som får bestämma 
om dialektiken i Androidens drömmar bådar gott eller ont. Dick, som i inter-
vjuer och andra kommentarer kunde uttala sig kategoriskt om sina fiktions-
verk och deras tendens, hemföll däremot sällan till frestelsen inom ramen 
för sina fiktionsverk – så inte heller i Androidens drömmar. Romanen tycks 
mindre vilja plädera för en bestämd hållning än skänka olika perspektiv 
 

13 Se Christopher Palmers (2003), Philip K. Dick: Exhilaration and Terror of the Postmodern. 
Liverpool, s. 63.

14 Se Angus Taylor, ”Electric Sheep and the New Argument from Nature”, i Jodey 
Castricano (red.), Animal Subjects: An Ethical Reader in a Posthuman World (Waterloo, 
ONT 2008), s. 177-193).
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på en akut upplevd problematik. Därmed lägger den sig nära Georg Bran-
des dictum att litteraturen måtte sträva efter att ställa aktuella och viktiga 
spörsmål under debatt. 
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Katten, hunden, mulan, fågeln: 
Djurkaraktärer med agency i McTeague

Karin Molander Danielsson

Naturalisterna och det metaforiska djuret
De amerikanska litterära naturalisterna, såsom Crane, Dreiser, och Norris 
förknippas ofta med skildringar av mänsklig djuriskhet, vilket hänger 
ihop med att de var influerade av olika evolutionsteorier, Darwins förstås, 
men i Norris fall, som Bert Bender har visat, framför allt av Joseph LeCon-
tes1, och var speciellt intresserade av den kombinerade effekten av arv 
och miljö på det mänskliga subjektet, och hur det mänskliga subjektet 
upplevde dessa krafter.2 Ett ofta analyserat motiv i naturalistisk litteratur 
är därför djuret som metafor för människans drifter. Tanken är alltså att 
djur och människor har gemensamma förfäder och att “det inre djuret”, 
detta gemensamma arv, stundom kommer upp till ytan, t ex när männis-
kan ger efter för instinkter och passioner. Mycket har också skrivits om 
hur de mänskliga karaktärerna upplever naturens osentimentala krafter, 
t ex i Cranes novell “The Open Boat”. 
 Detta atavistiska underliggande och metaforiska djur är emellertid i 
naturalistiska texter ofta flankerat av faktiska djurskildringar. Dessutom 
är dessa djur, samt de yttre manifestationerna av de naturkrafter som ses 
påverka de mänskliga karaktärerna, landskap, väder, växtlighet, osv., 
skildrade med naturalistiskt och vetenskapligt sinne för detaljer. Om 
litteraturvetaren därför överger det invanda antropocentriska perspektivet 
blir det tydligt att dessa icke-mänskliga representationer är värda att 
studeras för sin egen skull. Från en ekokritisk synvinkel kan man därmed 
synliggöra dessa icke-mänskliga djur, landskap, väderfenomen och växter 
och se dem inte enbart som symboler, metaforer, eller bakgrund, utan 
som karaktärer och berättelseagenter med roller att spela i texterna. 
 Även om detta signalerar ett fokusskifte vad gäller icke-människor i 
litteraturen, från det metaforiska och tematiska till det bokstavliga och 
mimetiska3, så menar jag inte att vi kategoriskt skall förneka att djur har 
 
1 Bert Bender (1999), “Frank Norris on the Evolution and Repression of the Sexual 

Instinct”, i Nineteenth Century Literature 54:1, s. 73-103. http://www.jstor.org/sta-
ble/2902998.  

2 Se t ex Donald Pizer (1962), “The Concept of Nature in Frank Norris”, i The Octo-
pus, i American Quarterly 14:1, s. 73-80. http://www.jstor.org/stable/2710228 och 
Donna M Campbell (2008), “Naturalism in American Literature”, i Literary Move-
ments. http://www.wsu.edu/~campbelld/amlit/natural.htm

3 James Phelan (1989), Reading People, Reading Plots. Chicago, s. 13.
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en metaforisk funktion i litteraturen. Som John Simons hävdar i Animal 
Rights and the Politics of Literary Representation, finns det ingen inbyggd konf-
likt mellan dessa två tolkningsmodeller: “the use of the animal experience 
as a metaphor for the human is a major vehicle for the expression of the 
non-human”.4 Det metaforiska djuret uttrycker också den faktiska icke-
mänskliga upplevelsen. Med andra ord, under det att författaren är syssel-
satt med att jämföra en mänsklig karaktär med en hund, så säger den 
metaforiska hunden något om faktiska hundar, hur de beter sig och hur 
de behandlas. Men eftersom traditionell litteraturforskning i huvudsak 
har underlåtit att se icke-mänskliga djur som något annat än metaforiska 
porträtt av människor, så avser jag att i den här och relaterade studier 
fokusera på djurkaraktärer som representationer av faktiska djur, och som 
karaktärer med makt och förmåga att inverka på berättelsen.

Begreppen karaktär och agency
Begreppen karaktär och inverkan (eng.: agency) kräver sina förklaringar. 
Sedan L C Knights skrev sin berömda essä “How Many Children Had Lady 
Macbeth?” (1933)5 där han raljerade med sådana forskare som ansåg titeln 
en relevant fråga för litteraturforskningen, har det stått klart att det litte-
rära begreppet karaktär varit behäftat med problem. John Frow diskuterar 
begreppet i “Spectacle Binding: On Character” och utgår då från en definition 
från John Stuart Mill’s On Liberty från 1859: 

A person whose desires and impulses are his own – are the 
expression of his own nature, as it has been developed and 
modified by his own culture – is said to have a character. 
One whose desires and impulses are not his own, has no 
character, no more than a steam-engine has a character. 
Notice here that character is made dependent upon a prop-
erty relation; and that this is negatively correlated with 
unconscious desires. After Freud, we might say, there can 
no longer be character.6

Medan Mill i Frows citat likställer karaktär med medvetande – ett begrepp 
som Freud sedermera desarmerat – har Aristoteles liksom många nutida 
strukturalister och narratologer sett karaktär som underställt intrig och 
en funktion därav, t ex i Greimas aktantmodell enligt vilken alla karaktä-
rer i en text fördelar sig mellan sex aktantroller; sändare, objekt, motta-

4 John Simons (2002), Animals, Literature, and The Politics. New York, s. 59.
5 Se t ex Lars – Åke Skalin (1991), Karaktär och Perspektiv. Uppsala, s. 30. Knights 

essä finns återtryckt, t. ex. i Lionel Charles Knight (1979), Hamlet and other Shake-
spearean essays. Cambridge.

6 John Frow (1986), “Spectacle Binding: On Character”, i Poetics Today 7:2, s. 228 
http://www.jstor.org/stable/1772760 
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gare, hjälpare, subjekt, motståndare.7 Aktantmodellen har vissa fördelar 
för den som vill analysera icke-mänskliga karaktärer, eftersom den har en 
strikt textuell syn på karaktärerna. En hjälpare kan t ex lika gärna vara 
ett föremål, ett förtrollat svärd t ex, som en hjälpsam gumma, och aktant-
modellen är på så sätt icke-antropocentrisk. Den sätter dessutom fokus 
på aktion, dvs. vad de olika karaktärerna tar sig för och vad som för hand-
lingen framåt, vilket jag kommer att fästa viss vikt vid i det som följer, 
eftersom det blir ett tydligt mått på vad som äger påverkan i texten. Men 
som ekokritiker har man ändå en begränsad nytta av en teori som bortser 
från den verklighetsbaserade representationen, inte minst om man är 
intresserad av representation på en individuell, till skillnad från en gene-
rell basis. 
 Utan att hemfalla i en otidsenlig och okritisk syn på karaktärer som 
levande personer vars liv utanför texterna kan diskuteras, t ex som i det 
klassiska exemplet “vad studerade Hamlet i Wittenberg”,8  eller det lika 
problematiska likställandet av karaktär med medvetande, vill jag därför 
framhäva de teoretiker som ser andra dimensioner i karaktärer än de rent 
intrigmässiga. Narratologen Seymour Chatman har t ex påpekat att man 
i aktantmodellen förlorar den dimension av karaktären som kan beskrivas 
som okarakteristisk, dvs sådant som gör en karaktär flerdimensionell, och 
inte enbart en nattsvart “motståndare” eller allt igenom god “hjälpare”. 
Här närmar sig Chatman James Phelans mer retoriska syn på karaktärer. 
Phelan, i Reading People, Reading Plots framhäver framför allt den dimension 
av karaktären som han kallar den mimetiska: “Where the structuralist 
remains suspicious of the emotional involvement that comes from view-
ing the character as a possible person, the mimetic analyst regards that 
involvement as crucial to the effect of the work”.9  Denna effekt uppstår 
bland annat genom att karaktärer förses med attribut som kan ses som 
individuella karaktärsdrag, dvs mimetiska dimensioner, vilka i sin tur 
samverkar till att skapa “the illusion of a plausible person” vilket är en av 
flera möjliga mimetiska funktioner. 10 

 Den mimetiska dimensionen som ingår i Phelans analysmodell skapar 
inte bara illusionen av en verklig person utan kan också ses, dels som ett 
resultat av att representationen faktiskt har en verklig eller i alla fall 
verklighetstrogen referent, dels att den är föremål för läsarens identifika-
tion, vilket för övrigt var ett av Aristoteles kriterier för en karaktär. Martin 
Price, i Forms of Life, uttrycker det så här: “they differ from real persons and 
yet must refer to them and draw their force from what we know their 
experience to be like”.11 Karaktärernas funktion i texten är med andra 
 

7 Skalin, s. 22.
8 Se t ex Skalin.
9 Phelan, s. 8.
10 Phelan, s. 11.
11 Martin Price (1983), Forms of Life. New Haven, s. xiv.
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ord avhängig av att vi känner igen det de anspelar på. Och även om såväl 
Phelan som Price avser mänskliga karaktärer är det förstås möjligt för 
mänskliga läsare att känna igen, se som verklighetstrogna, även icke-mänsk-
liga karaktärer. Det ingår i den i Västvärlden gängse verklighetsuppfatt-
ningen att även andra djur än vi har för dem utmärkande drag, och att djur 
liksom t ex naturfenomen har en förmåga att inverka på våra liv. 
 Det engelska begreppet agency har ingen riktigt bra motsvarighet på 
svenska. Förmåga att inverka, som jag använder här, saknar den dimension 
av subjektiv förmåga som finns i det engelska begreppet. Agency har sedan 
Descartes associerats med ord som förnuft, intention och makt, ord som 
i sin tur är fast förankrade på den mänskliga sidan av dikotomierna 
människa–djur och kultur–natur. Icke-människors förmåga att inverka 
(non-human agency) är därför en oxymoron för Descartes och för alla de 
antropocentriska författare, kritiker, och filosofer som ser världen och 
litteraturen som en anledning att studera människan, och ingenting annat. 
Om både subjekt och objekt är människor, så är förmåga att inverka också 
enklast att definiera i mänskliga termer, som en funktion av det som (enligt 
Descartes) skiljer oss från de andra djuren, nämligen förnuft och intention. 
Dock blir det tydligt att när ekologer, djurrättsaktivister, forskare inom 
djurstudier och ekokritiker flyttar fokus till det som tidigare har setts som 
en fond för mänskliga aktiviteter, så blir en omdefinition av begreppet 
agency nödvändig. Sålunda har t ex djurgeograferna Philo och Wilbert 
definierat agency

not as some innate or static thing which an organism 
always possesses, but rather in a relational sense which 
sees agency emerging as an effect generated and performed 
in configurations of different materials. This means that 
anything can potentially have the power to act, whether 
human or non-human.12  

Eileen Crist, som stödjer sig på Darwin påpekar att dennes skrifter “system-
atically foster the witnessing of subjectivity in animal life by representing 
action as performed by, rather than happening to, animals.”13 Detta blir 
särskilt intressant i en analys av de litterära naturalisterna, eftersom deras 
intresse för evolutionär teori traditionellt sett har ansetts skapa texter 
som enbart skildrar individernas maktlöshet i det stora evolutionära, 
opersonliga, sammanhanget. I den analys som följer använder jag karak- 
 

12 Chris Philo och Chris Wilbert (2000), “Animal Spaces, Beastly Places: An Intro-
duction,” i Chris Philo, Animal Spaces, Beastly Places : New Geographies of Human-
Animal Relation. London.

13 Eileen Crist (1999), Images of Animals: Anthropomorphism and Animal Mind. Phila-
delphia, s. 40. Citerad i Sarah McFarland och Ryan Hediger (2009), Animals and 
Agency: An Interdisciplinary Exploration. Leiden, s. 3.
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tärsbegreppet och i synnerhet Phelans mimetiska dimension av karaktä-
ren, liksom agency-begreppet i betydelsen makt att agera, förmåga att 
inverka, för att lyfta fram de icke-mänskliga karaktärerna i en roman av 
Frank Norris, och visa hur deras handlingar får betydelse för handlingen 
och för övriga karaktärer. 

Katten
Frank Norris roman McTeague: A Story of San Francisco14, är historien om en 
ung man som när romanen inleds arbetar som tandläkare i 1890-talets 
San Francisco. Han har ingen formell utbildning, och är för dum för att 
förstå de handböcker som han ändå äger och förvarar på sin klinik, men 
har gått som lärling hos en resande tandläkare. När myndigheterna får 
reda hans brist på kvalifikationer förlorar han sin licens att praktisera, 
och inleder därmed sin helvetesfärd. McTeague är utan tvivel romanens 
huvudkaraktär, men många intressanta karaktärer finns att upptäcka 
bland de icke-mänskliga djur som McTeague möter, noterar, äger och 
påverkas av.  
 Eftersom den innehåller ett antal berömda scener i vilka McTeague 
förlorar den lilla förfining han besitter och hemfaller åt “djuriskt” bete-
ende, är detta en roman som oftast har analyserats i termer av animalitet 
och “det inre djuret”. Det är värt att notera, emellertid, att dessa forskare15 
diskuterar animalitet utan någon enda hänvisning till de osedvanligt 
många djur – hästar, hundar, katter och fåglar – som representeras i denna 
roman. Denna artikel vill visa hur ett antal av dessa hittills negligerade 
icke-mänskliga djur är karaktärer med makt att inverka och att de på 
kritiska punkter för handlingen framåt, fördjupar vår förståelse av de 
mänskliga karaktärerna och till slut är de som för denna historia mot sitt 
grymma slut.  
 McTeague (vars förnamn vi aldrig får veta) gifter sig med Trina, som 
vinner en summa pengar på lotteri strax innan de förlovar sig. Trina 
utvecklar en allt allvarligare patologisk snålhet och börjar gömma undan 
pengar för McTeague, trots att denne förlorat sitt arbete. Paret måste flytta 
till en billigare och sämre lägenhet, och separerar slutligen. McTeague, 
hemlös, hungrig och desperat, söker upp Trina och begär att få hennes 
pengar. När hon vägrar attackerar han Trina som slåss för sitt liv “with 
the exasperation and strength of a harassed cat” (524).  Innan McTeague 
till slut dödar henne, lämnar berättaren scenen med ett lakoniskt “Then 
it became abominable” (525) varpå den metaforiska katten i beskrivningen 
av Trina ersätts av en verklig, dvs. en kattkaraktär.

14 Frank Norris (1986), Novels and Essays. New York. Alla följande citat med sidhän-
visningar i texten avser denna utgåva. 

15 T ex Donald Pizer (2000), “Frank Norris’s McTeague: Naturalism as Popular Myth” 
och många andra. 
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In the schoolroom outside, behind the coal scuttle, the cat 
listened to the sounds of stamping and struggling and the 
muffled noise of blows, wildly terrified, his eyes bulging 
like brass knobs. At last the sounds stopped on a sudden; 
he heard nothing more (525).

Katten kanske är där i första hand för att förstärka kattliknelsen, men 
dessutom är den här den fokalisator som, å läsarens vägnar, upplever 
mordet på Trina. Några sidor senare utvecklar Norris katten till en karak-
tär med makt att inverka, när katten blir föremål för några småflickors 
uppmärksamhet. 

In fact, the cat was acting strangely. He lay quite flat on 
the floor, his nose pressed close to the crevice under the 
door of the little cloakroom, winding his tail slowly back 
and forth, excited, very eager. At times he would draw back 
and make a strange little clacking noise down in his throat 
(527).

Den här katten har sannerligen förmåga att påverka handlingen, detta är 
ju katten som påtalar att ett mord har skett. Han gör det inte i någon 
antropomorfisk mening, utan genom att vara katt. Han uppvisar ett igen-
kännligt, mimetiskt, kattlikt beteende, som i detta sammanhang dock 
antar en morbid likhet med Trinas dödskamp och sista halvkvävda ande-
tag. Kattens beteende får flickorna att ana att något är på tok, och lockar 
dem att gå vidare in i det rum där den döda kvinnan ligger. 

Hunden
Andra djur i McTeague har kanske en mindre direkt inverkan på handlingen, 
men ändå en viktig plats i texten, t ex genom att deras naturliga beteende 
förstärker de mänskliga karaktärernas bestialiska beteende, speciellt gente-
mot djur. Deras mimetiska dimensioner,  deras lätt igenkännliga drag av 
verkliga djur, leder här till vad Phelan kallar tematiska funktioner: 

In works that strive to give characters a strong mimetic 
function, thematic functions develop from thematic dimen-
sions as a character’s traits and actions also demonstrate, 
usually implicitly, some proposition or propositions about 
the class of people or the dramatized ideas.16 

De flesta av de hundar som syns i McTeague berättar en sorglig historia 
om hundhållningen i 1890-talets San Francisco. Där finns t ex den svarta 
vinthund som ägs av Trinas otrevliga, snåla familj. 

16 Phelan, s. 13.
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In the back yard was a contrivance for pumping water from 
the cistern that interested McTeague at once. It was a dog-
wheel, a huge revolving box in which the unhappy black 
greyhound spent most of his waking hours. It was his 
kennel; he slept in it. From time to time during the day 
Mrs. Sieppe appeared on the back doorstep, crying shrilly, 
‘Hoop, hoop!’ She threw lumps of coal at him, waking him 
to his work (317)

Den här beskrivna scenen med hunden som går runt, runt i ett hjul för att 
pumpa upp vatten, skulle ha varit sorglig oavsett hundras. Norris förstärker 
dock familjen Sieppes onaturliga beteende genom att låta hunden vara just 
en vinthund, närmare bestämt en greyhound, en ras som är byggd för att 
springa lös i hög hastighet, och genom att låta dem hålla just en hund av 
en sådan ras i vad som måste ses som straffarbete.17 

 På samma sätt lär oss andra hundkaraktärer i McTeague att misstro 
Marcus Schouler, McTeagues vän, som senare blir hans rival och nemesis. 
Marcus Schoulers brutalitet gentemot djur är ett av Norris vanligaste sätt 
att karakterisera honom, och denna brutalitet intensifieras allteftersom 
berättelsen fortskrider. Schouler är assistent på ett lokalt hundsjukhus, 
men beskrivs som “a bungler in the profession … [whose] knowledge of 
the diseases of domestic animals had been picked up in a haphazard way, 
much after the manner of McTeague’s education” (270). Schouler och 
McTeague är lika på detta sätt, liksom på många andra, men en skillnad 
ligger faktiskt i hur de behandlar djur. McTeague är aldrig grym mot djur, 
men är ofta fokalisatorn som lägger märke till andras grymheter mot djur, 
som t ex i exemplet med vinthunden. Schouler äger en hund, en irländsk 
setter. I en intressant scen som Norrisforskningen tycks ha glömt, möter 
Schoulers setter en annan hund från grannskapet, en collie, varpå de 
nyfikna grannarna som ser på, alla kvinnor, räknar med att hundarna skall 
börja slåss.

In an instant the two enemies had recognized each other. 
They halted abruptly, their fore feet planted rigidly. Trina 
uttered a little cry. ‘Oh, look out, Miss Baker. Those two 
dogs hate each other just like humans. You best look out. 
They’ll fight sure’(415).

17 Denna svarta greyhound kontrasteras i romanen mot en tigrerad greyhound 
som ägs av McTeagues tandläkarrival och som är dennes högt värderade och 
omhuldade sällskapsdjur. Denna hund sitter vid eldstaden och pryder tandlä-
karens väntrum, där den också bildar anfang och kontrast till McTeagues egen 
stenmops, som pryder dennes eldstad.



113

Men medan de tre kvinnorna, Trina McTeague, Miss Baker and Maria 
Macapa oroligt och förväntansfullt ser på, lyckas de två hundarna dock 
undvika ett slagsmål genom en lång och detaljerad uppvisning av hundars 
typiska utmanande och pacificerande beteenden. 

Each dog seemed to be the personification of fury and 
unsatisfied hate. They began to circle about each other 
with infinite slowness, walking stiffed-legged and upon 
the very points of their feet. Then they wheeled about and 
began to circle in the opposite direction. Twice they 
repeat ed this motion, their snarls growing louder. But still 
they did not come together, and the distance of five feet 
between them was maintained with an almost mathema-
tical precision. It was magnificent, but it was not war. Then 
the setter, pausing in his walk, turned his head slowly from 
his enemy. The collie sniffed the air and pretended an 
interest in an old shoe lying in the gutter. Gradually and 
with all the dignity of monarchs they moved away from 
each other (416).

I kontrast till hundarnas högt utvecklade sociala spel som går ut på att 
försöka undvika ett slagsmål om det är möjligt, visar Norris människornas 
olika grader av otrevliga reaktioner på det uteblivna slagsmålet. Kvinnorna 
är besvikna över att inte få se ett slagsmål, lite upprörda över att ha slösat 
bort sin tid genom att oroa sig över det, och en av dem, Maria Macapa, 
försöker till och med bussa hundarna på varandra igen. Schouler, å andra 
sidan, har inget annat än förakt till övers för sin hunds ovilja att slåss. 

”I’ll cut him in two—with the whip,” he shouted. ”I will, I 
will, I say I will, for a fact. He wouldn’t fight, hey? I’ll give 
um all the fight he wants, nasty, mangy cur. If he won’t 
fight he won’t eat” (417).  

Tagen ur sitt sammanhang såhär skulle kanske Schoulers annars ganska 
överdrivna reaktion kunna ses som humoristisk, ironisk, på så vis att det 
är meningen att vi skall skratta med Schouler åt de löjliga djuren? Denna 
tolkning skulle kunna vara öppen för oss om det inte vore för att Schouler 
uppvisar samma våldsamma, oartikulerade reaktioner i flera andra situa-
tioner i romanen, och i synnerhet när han grälar med den likaledes oarti-
kulerade McTeague. Schoulers utdragna och verkningslösa skrikande är 
istället Norris sätt att understryka hans poäng att denna karaktär, trots 
att det är en människa, är betydligt mindre civiliserad än hundarna, oför-
mögen att känna igen och uppskatta sin hunds kloka beteende, och fram-
för allt mindre kapabel att uttrycka sina känslor.
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Mulan
Genom hela romanen ser vi McTeague associeras med hästar på olika sätt; 
han beskrivs t ex som “docile and obedient as a big cart horse”(466), påstår 
själv att han arbetat i ett hyrstall, och tas för en hästdoktor. När han behö-
ver ett nytt namn är Carter (åkare, körkarl) det första han kommer att 
tänka på, och han arbetar också med att lasta och köra hästar under en 
period. Det inträffar efter det att McTeague, fattig och hemlös, sitter och 
tittar på när ett par män lastar ett piano på en hästkärra. De två körhäs-
tarna skyggar plötsligt för någonting — ett verklighetstroget hästbeteende 
— och orsakar därmed att pianot faller ner på och skadar en av männen 
(518). Detta exempel på djurs inverkan på berättelsen ger McTeague chan-
sen att ta över den skadade mannens arbete. 
 McTeague lägger också ofta märke till hästar av olika slag, ridhästar, 
körhästar, hästar som rids av Schouler och andra karaktärer, och hästars 
sadlar och seltyg. När han i slutet av romanen är på flykt undan rättvisan 
och beger sig ut i öknen, köper han emellertid en mula istället för en häst. 
Detta är en mycket god idé och knappast en tillfällighet. Mulan har mycket 
större chans att klara sig i öknen än en häst; den lyckas t o m frodas på 
sin diet av öknens torra växter och potatisskal, och vandrar utan att klaga 
i öknens hetta. När mulan dock vid ett tillfälle beter sig vilt och oberäk-
neligt, troligen efter att ha ätit en giftig växt, blir McTeague inte arg, utan 
talar vänligt med mulan och lyckas återställa deras arbetsrelation:

”He’s eatun some of that loco-weed that Cribbens spoke 
about,” panted McTeague. “Whoa, there; steady, you.” At 
length the mule stopped of his own accord, and seemed 
to come to his senses again. McTeague came up and took 
the bridle rein, speaking to him and rubbing his nose. 
 “There, there, what’s the matter with you?” The mule 
was docile again. McTeague washed his mouth and set 
forward once more (555).

När Schouler till slut hinner upp McTeague blir skillnaden i deras behand-
ling av djur uppenbar. Schouler har karakteristiskt nog ridit sin häst till 
döds, och har använt allt sitt vatten. Han är därför beroende av McTeagues 
vattenflaska, som är fastknuten på mulan. Mulan visar emellertid sina goda 
instinkter genom att omedelbart verka skygg för Schouler, som ju inte är 
att lita på runt djur. När Scouler närmar sig flyr mulan efter att först ha 
uppvisat typiska beteenden för hästdjur under stress: “The mule squealed, 
threw up his head, and galloped to a little distance, rolling his eyes and 
flattening his ears” (568). Eftersom Schouler envisas med att otåligt följa 
efter är mulan snart ordentligt uppskrämd. McTeagues inställning är helt 
annorlunda. Han försöker lugna ner såväl Schouler som mulan, och förkla-
rar att mulans beteende har en naturlig förklaring. Men Schouler lyssnar 
inte utan inleder istället en veritabel jakt på mulan runt öknen.
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Mulan svarar med vad som ser ut som en lek, men som utvecklar sig till 
ett spel på liv och död: han står stilla tills Schouler kommit inom en 
armlängds avstånd, då rusar han iväg igen innan han blir infångad. Genom 
att på detta utstuderade, men för hästdjur naturliga sätt, långsamt men 
säkert driva de två törstiga männen till desperation lurar mulan Schouler 
att skjuta honom, varpå han omedelbart faller på och krossar vattenflas-
kan. Mulan får en dubbel roll i de här scenerna, eftersom McTeague under 
Schoulers dåliga inflytande byter sida och till slut deltar i den fruktlösa 
jakten. Dels visar mulan med sitt typiska beteende och sitt initativtagande 
på kontrasten mellan hans egen självklara hemortsrätt i den ogästvänliga 
ökenmiljön, och männens hjälplöshet; dels innebär hans handlingar här 
ett frivilligt offer för att straffa Schouler. Hans agerande beseglar den 
djurplågande Schoulers öde, och naturligtvis McTeagues också.  

Fågeln
Mitt sista exempel är kanariefågeln, det enda icke – mänskliga djur i McTea-
gue som hittills fått någon uppmärksamhet bland Norrisforskare. Kana-
riefågeln är McTeagues speciella sällskapsdjur från den första sidan till 
den sista, och är kanske, som McGlynn föreslår, en souvenir från McTea-
gues förflutna som gruvarbetare, eller åtminstone något som påminner 
honom om den tiden.18 Det är tydligt att fågeln betyder en hel del för 
McTeague; han vägrar att göra sig av med den, ens när han och Trina 
tvingas sälja alla sina ägodelar, inklusive McTeagues älskade concertina-
dragspel. När han till slut slagit ihjäl sin fru och förbereder sig för att fly 
undan rättvisan bestämmer han sig för att ta kanariefågeln med sig. 
Anledningen, kanske lite förvånande, är att han tycker synd om fågeln.
 

Then at last he stood with his hand on the door, holding 
up the lamp before blowing it out, looking about to make 
sure he was ready to go. The wavering light woke his 
canary. It stirred and began to chitter feebly, very sleepy 
and cross at being awakened. McTeague started, staring at 
it, and reflecting. He believed that it would be a long time 
before anyone came into that room again. The canary 
would be days without food; it was likely it would starve, 
would die there, hour by hour, in its little gilt prison. 
McTeague resolved to take it with him. He took down the 
cage, touching it gently with his enormous hands, and tied 
a couple of sacks about it to shelter the little bird from the 
sharp night wind (526).

18 David McGlynn (2008), “McTeague’s ‘Gilded Prison’”, i Rocky Mountain Review, 
62:1, s. 25-44. http://www.jstor.org/stable/20479488. 2010-04-04
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Inte nog med att han inte vill att fågeln skall svälta ihjäl, han tar sig också 
tid, medan han packar och förbereder sin flykt, att skydda fågeln mot 
vinden. Kanariefågeln i sin tur visar flera olika känslolägen och kvittrar 
av en anledning: i protest mot att bli väckt. Kvittret är vad som får McTea-
gue att tänka på fågeln, och slutligen ta med den, och kanariefågeln 
inverkar sålunda på handlingen, dels på så sätt att den själv är orsak till 
att den förflyttas från lägenheten, dels på så sätt att den tydliggör en lite 
förhöjd, kanske lite mer utvecklad sida av medkännande, hos hustrumör-
daren McTeague. 
 I scener som denna, liksom i scener där McTeague lägger märke till 
andra människors grymhet mot djur, skapar McTeagues interaktion med 
fågeln en positiv bild av honom hos läsaren. Det kan ske eftersom fågeln 
är mimetiskt avbildad, den beter sig som levande fåglar som behöver mat 
och vatten, men dessutom är den en liten karaktär som reagerar på sin 
omgivning “The canary woke and chittered crossly, his feathers puffed 
out “(344) och för handlingen framåt, dels när McTeague bestämmer sig 
för att ta den med på sin flykt, dels när hans förföljare konstaterar att det 
är enkelt att följa efter en man som envisas med att släpa på en fågelbur 
(537). När sedan McTeague börjar prata för sig själv blir kanariefågeln hans 
åhörare och enda förtrogna. 
 Det är förvånande att David McGlynn, trots att han i “McTeague’s 
‘Gilded Prison’” noterar hur fäst McTeague är vid fågeln genom hela roma-
nen, ändå missar fågelns roll som karaktär med makt att inverka på 
skeendet. Istället reducerar McGlynn fågeln i sin bur till symbol: 

In San Francisco, the gilded birdcage symbolized McTeague’s 
unwillingness to fully succumb to the city’s imprisonment; 
in the rugged country, it symbolizes the fact that the city 
has infiltrated both his life and the landscape.19 

För McTeague är fågeln verklig nog, och han glömmer inte dess behov ens 
under den olidligt heta ökenvandringen i Death Valley, då han upprepade 
gånger tar av sitt dyrbara vatten för att fukta säckarna som omger 
buren.
  I slutscenen befinner sig McTeague fäst med handbojor vid den döde 
Schouler, utan vatten och utan hopp. 

All about him, vast interminable, stretched the measureless 
leagues of Death Valley. McTeague remained stupidly 
looking around him, now at the distant horizon, now at 
the ground, now at the half-dead canary chittering feebly 
in its little gilt prison (352-3). 

19 McGlynn, s. 39.
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Dessa är romanens sista ord. Genom att vara där spelar kanariefågeln flera 
roller. För McTeague är han en levande och kanske tröstande vän i förö-
delsens stund, men kanske också en källa till ånger; McTeague kommer 
ju att behöva se sin lilla vän dö inför sina ögon. Men eftersom McTeague, 
i vår sista glimt av honom, vänder blicken mot fågeln, mot någon annans 
lidande, påminns läsaren om att McTeague inte bara är en av lust, habegär 
och andra drifter regerad människa. Slutligen knyter och kontrasterar 
kanariefågeln också slutet på denna långa och lite spretiga roman till dess 
inledning, i vilken McTeague tillbringar en lat eftermiddag med att dricka 
öl, spela på sitt dragspel, och lyssna på hur kanariefågeln sjunger i sin 
bur. 
 Katten, hunden och andra djuren som här diskuterats kan och bör 
läsas som karaktärer i romanen. De har av Norris försetts med karaktärs-
drag som gör dem igenkännliga som djur av en viss art, de beter sig som 
djur gör, och det är i kraft av denna mimetiska dimension som djuren har 
en mimetisk funktion i berättelsen, de har agency i det att de för handlingen 
framåt, samtidigt som deras närvaro i texten också kan läsas tematiskt, 
som en kommentar till och fördjupande bild av övriga karaktärer, och av 
romanen som helhet.
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Den kulturella dimensionens roll  
i en hållbar samhällsutveckling 

Sture Packalén

Hållbar utveckling innebär och kräver stora förändringar av oss alla, det 
vet vi och denna förändring kan bara lyckas om vi betraktar den som ett 
nödvändigt projekt för hela samhället, som en stor, kulturförändrande, 
kreativ uppgift som gäller hela vår existens. Vid sidan av ekologi, ekonomi 
och de sociala förhållandena är det därför viktigt att diskutera konstens 
och kulturens potential i utformningen av en önskvärd framtid. En vital 
kultur och en hållbar samhällsutveckling går hand i hand med varandra. 
Ansvar, etik och estetik hör ihop. Redan 1979, alltså nästan tio år före 
Brundtland-rapporten formulerade filosofen Hans Jonas i sin bok Ansvarets 
princip ett nytt etiskt förhållningssätt, en uppmaning som i Immanuel 
Kants efterföljd kallats det ”ekologiska imperativet”. Det lyder i all korthet: 
”Handla så att verkningarna av din handling är förenliga med bevarandet 
av äkta mänskligt liv på jorden;” eller negativt uttryckt: ”Handla så att 
verkningarna av din handling inte är destruktiva för den framtida möjlig-
heten till sådant liv.”1 Jonas menar bl.a. att människan är jordklotets enda 
moraliska subjekt och att det i sin tur medför ett ansvar som förpliktar.  
 Med detta resonemang följer att man kan se hela debatten om vad 
hållbar utveckling egentligen är, som en diskurs över tankemönster, värde-
ringar, kultur och livsstilar. Allt vad vi gör är ju kulturellt bestämt, det 
gäller också ekonomiskt, vinstinriktat handlande. Livsmönstren och värde-
ringarna i vårt samhälle berörs alltså i lika stor utsträckning som vetenskap, 
teknik och utbildning. Frågan är nu bara hur en kulturs hela utvecklings- 
och förändringspotential ska kunna placeras in i en mera övergripande 
strategi för en hållbar utveckling?

Kulturen – ett medium för kommunikation och handlande 
Vi kanske inte ska se hållbar samhällsutveckling som ett mål som kan 
uppnås till 100%, en kravkatalog som bockas av, utan snarare som ett slags 
kompass för att hålla rätt kurs i en ständigt pågående sökprocess och 
självreflektion kring vår samtid och framtid. Det finns som jag ser det inga 
riktigt entydiga svar på frågorna, hur vi ska gå tillväga, varthän vi ska 
komma och på vilket sätt vi ska ta oss dit när det gäller den hållbara utveck-
lingen. Men i denna sökprocess som ju med nödvändighet måste vara ett 
 

1 Hans Jonas (1994), Ansvarets princip: utkast till en teknik för den teknologiska civilisatio-
nen. Övers. av Per Carleheden, Göteborg, s. 39. 
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slags konstant revidering av normer, värderingar och mera praktiska 
förhållningssätt, behövs kulturen som ett medium som kan ge form åt den 
kommunikation och det handlande som är nödvändigt för att en hållbar 
utveckling ska kunna komma till stånd på det ekonomiska, ekologiska och 
sociala området. Den kulturella dimensionen ger alltså genom iakttagelser, 
reflektion, utveckling och förändring av våra värderingar en grundförut-
sättning för hållbar utveckling, men producerar i sig också ny kultur.
 Ska en förändring av våra medvetanden kunna komma till stånd är 
det viktigt att gå från ett ensidigt och uppmålande av ett ekologiskt hotsce-
nario till ett bredare evolutionsscenario som ställer den kulturella form-
ningen av det framtida samhället i förgrunden. Som det har varit hittills 
har man alltför ensidigt riktat in sig på tekniska och biologiska aspekter 
av miljöfrågor. De som fört debatten kring hållbarhet har oftast varit poli-
tiker, miljöaktivister, prognosmakare och experter av olika slag, en elit 
helt enkelt och inte s.k. vanligt folk. Men om vi som lekmän också ska få 
komma till tals och ta till oss det hållbar utveckling handlar om, så måste 
den kulturella dimensionen och dess frågor få ett mycket större utrymme 
än hittills.  
 Att Nobels fredspris förra året gick till klimatpanelen IPCC med sina 
många framstående forskare är förvisso ett bevis på naturvetenskapens 
betydelse och situationens allvar, men frågan är om de hade fått priset om 
det inte varit för Davis Guggenheims film En obekväm sanning och för Al 
Gores förmåga att se till det mänskliga, att berätta, popularisera och inte 
minst politisera klimatfrågan. Just denna fråga är också ett bra exempel 
på att vi nu genom naturvetenskapen vet tillräckligt för att vi ska inse att 
koldioxidutsläppen måste bromsas. Däremot vet vi för lite om hur man 
kan få igång de samhällsprocesser som behövs för att åstadkomma allt 
detta. Det är just här kulturen, liksom humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning kan bidra med kunskaper och nya tillvägagångssätt.

Deklarationer kring kulturens betydelse
Redan 1970, vid den första internationella världskultur-konferensen i 
Venedig tog man upp diskussionen kring vad som skulle betraktas som 
kultur och man enades bland annat om att, 

the diversity of national cultures, their uniqueness and 
originality are an essential basis for human progress and 
the development of world culture.2 

Med denna formulering fjärmade man sig från en kulturuppfattning som 
enbart tog fasta på det traditionella s.k. ”finkulturella” området. Vid samma 

2 UNESCO, Key ideas from the resolutions adopted by the Intergovernmental Conference on 
Institutional, Administrative and Financial Aspects of Cultural Policies. Venice, 24 August 
-2 September 1970, http://portal.unesco.org/culture/en



121

tillfälle tecknade UNESCO-chefen René Maheu en utvecklingslinje som 
betonade kulturens tilltagande betydelse:

Man is the means and the end of development; he is not 
the one-dimensional abstraction of homo economicus, but 
a living reality, a human person, in the infinite variety of 
his needs, his potentialities and his aspirations... In the 
concept of development the centre of gravity has thus 
shifted from the economic to the social, and we have 
reached a point where this shift begins to approach the 
cultural.3 

 
Vid den andra världskulturkonferensen i Mexiko 1982 antog man så en av 
hela FN-systemet accepterad kulturdefinition: 

in its widest sense, culture may now be said to be the whole 
complex of distinctive spiritual, material, intellectual and 
emotional features that characterize a society or social 
group. It includes not only the arts and letters, but also 
modes of life, the fundamental rights of the human being, 
value systems, traditions and beliefs; that it is culture that 
gives man the ability to reflect upon himself. It is culture 
that makes us specifically human, rational beings, endowed 
with a critical judgement and a sense of moral commit-
ment. It is through culture that we discern values and make 
choices. It is through culture that man expresses himself, 
becomes aware of himself, recognizes his incompleteness, 
questions his own achievements, seeks untiringly for new 
meanings and creates works through which he transcends 
his limitations.4

Vidare kan man i Rio-deklarationen från 1992 läsa om följande förvänt-
ningar på vår tids unga människor: 

The creativity, ideals and courage of the youth of the world 
should be mobilized to forge a global partnership in order 
to achieve sustainable development and ensure a better 
future for all.5

3 Ib.
4 UNESCO, Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural 

Policies. Mexico City, 26 July - 6 August 1982, http://portal.unesco.org/culture/
en

5 UN, Rio Declaration on Environment and Development. Report of the United Nations Con-
ference on Environment and Development. Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. http://www.
un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
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Men man tar här ändå inte fullt ut fasta på de utvecklingsmöjligheter som 
just kultur och konst faktiskt har i våra samhällen. Det gör man däremot 
i Unescos rapport Our Creative Diversity 1995 där man kritiserar ett enbart 
ekonomiskt definierat utvecklingsbegrepp och betonar den kulturella 
friheten. Kulturbegreppet ges här en positiv laddning utan att man fastnar 
i att försöka försvara olika definitioner. Rapporten betonar dels att kultu-
ren är nödvändig för mänsklig utveckling, dels att utövandet av kultur har 
ett värde i sig, något som inte kan mätas i materiella termer: 

Cultural policies need to be rethought if they are to do 
justice to the notion of culture the Commission has used 
throughout the Report. The time has come to build a para-
digm in which society’s different actors together mould 
paths of human development that are sensitive to cultural 
issues and fully recognize them as such.6 

Ännu tydligare blir man vid Unesco-konferensen om kulturpolitik för 
utveckling i Stockholm 1998 när man i det avslutande dokumentet The 
Power of Culture framhåller att ”en hållbar utveckling och en vital kultur är 
ömsesidigt beroende av varandra”.7 Den kulturella dimensionens samspel 
med sociala och ekonomiska parametrar var något som också togs upp vid 
världskonferensen i Johannesburg 2002.  
 Just detta samspel med ekonomiska och sociala faktorer blir tydligt 
och konkretiseras i Miljödepartementets utredning En hållbar framtid i sikte 
(2003), där det bland annat framhålls följande: 

Miljödimensionen har fortfarande en viss dominans i 
förhållande till de andra två dimensionerna i hållbarhets-
begreppet – ekonomi och sociala aspekter. Under de senaste 
åren har dock en klar breddning skett, bl.a. med en viss 
förskjutning till att omfatta exempelvis folkhälsofrågor, 
kultur och integrationsfrågor.8 

Påtagligt är hur man i det här dokumentet ser kunskap om kulturarvet 
och olika kulturaktiviteter som en viktig regional utvecklingsfaktor. Man 
lyfter också fram hur svenska kommuner arbetar med att stärka olika 
kulturaktiviteter. 

6 UNESCO, Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Deve-
lopment, 1995, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586e.pdf,  
s. 38.

7 UNESCO, The Power of Culture. Intergovernmental Conference on Cultural Policies for 
Development, Stockholm 30 mars - 2 april 1998, s. 8. 

 http://www.unesco.se/shared/document/skrifter/Kulturpolitik
8 SOU 2003:31, En hållbar framtid i sikte, Slutbetänkande från nationalkommittén 

för Agenda 21 och Habitat, Stockholm 2003, s. 23.
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Kulturbegreppets två plan
Alla fina deklarationer till trots är problemet dock att vi lever i en alltmer 
specialiserad värld med ofta vattentäta skott mellan olika verksamheter, 
vilket gör att kulturens möjligheter ofta tas till vara i alltför liten utsträck-
ning. Mot de teknokratiska tendenserna i vårt samhälle gäller det därför 
att se vilken betydelse historia, litteratur, språk, filosofi, musik, konst och 
film kan ha för vårt mänskliga behov av välbefinnande och därmed en 
hållbar utveckling. Vi måste också fundera över ansvar och etik, ja hela vår 
livsstil och på allvar fråga oss: Vad är det goda livet och hur kan det förenas 
med ett estetiskt innehåll som syftar till mer än bara en vacker yta?  
 Ställer vi oss frågan om det goda livet är det också angeläget att begrep-
pet hållbar utveckling vidgas så att den kulturella dimensionen tas på allvar 
och blir ett inslag som går på tvärs genom de ekologiska, ekonomiska och 
sociala dimensionerna. Av den anledningen är det viktigt att vi i Unesco-
deklarationernas anda har ett brett kulturbegrepp som innefattar både 
människa och natur. Alltså ett begrepp som inte ser kulturen dikotomiskt 
som något som börjar där naturen slutar, såsom man vanligtvis har gjort 
ända sedan René Descartes framförde sina tankar kring skillnaden mellan 
ande och materia, kropp och själ, subjekt och objekt. Viktigt är också att 
vi inte talar oreflekterat om vad kultur är, utan att vi håller isär de två 
planen i kulturbegreppet. Kulturen är ju å ena sidan det som av tradition 
omfattas av kulturpolitiken, dvs. teater, film, musik, konst, arkitektur, 
litteratur, muséer osv. Å andra sidan är kultur ett antropologiskt och 
sociologiskt begrepp, dvs. allt det som finns i våra normer, värderingar, 
antaganden, traditioner och praktiska handlanden.  
 Kulturen har alltså dels en kognitiv och kommunikativ funktion, som 
handlar om hur vi varseblir, tolkar och kommunicerar kring verkligheten, 
dels har den en funktion som styr och koordinerar vårt beteende enligt 
vissa mönster som är inlärda, men ofta omedvetna för oss. Det är möjligt 
att den kulturella dimensionen hittills haft en så pass undanskymd roll 
inom den hållbara utvecklingen just därför att man blandat ihop de två 
planen i kulturbegreppet, vilket gjort att det blivit diffust. Vad det kommer 
an på är egentligen att försöka se hur de båda planen, det traditionellt 
kulturella och det antropologiska, kan samverka och komplettera varandra 
på ett fruktbart sätt. 

Litteraturen som ögonöppnare
I just det här sammanhanget kan vi se skönlitteraturen som exempel på 
hur det traditionella och det antropologiska kulturplanet kan mötas i en 
och samma text. Skönlitteraturen kan nämligen fungera både som litterärt 
gestaltande text och som ögonöppnare och förmedlare av nya perspektiv 
på den del av kulturen som utgörs av våra omedvetna värderingar och 
förutfattade meningar. 
 Det här blir särskilt synligt hos författare som tagit upp interkulturella 
perspektiv i sina böcker och på så sätt representerar både det estetiska och 
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det värderande i kulturen. Engelskan Zadie Smith, fransmannen Chimo, 
tysken Feridun Zaimoglu och svensken Jonas Hassen Khemiri, är alla 
exempel på författare som i sitt skrivande utgår från de fruktbara mellan-
rum och möten mellan människor och kulturer där de kulturella skillna-
derna inte är statiska utan står i dynamisk interaktion med varandra. Med 
sina böcker är dessa författare utmärkta exempel på hur litteraturen kan 
väcka känslor och levandegöra den kritiska reflektionen kring interkultu-
rella frågor, frågor som har med värderingar att göra och som är så avgö-
rande för en socialt hållbar utveckling.  
 Jonas Hassen Khemiri som fick ett stort genombrott med Ett öga rött 
(2003) visar i sin roman hur det går att uppfatta den svenska kulturen ur 
ett helt annorlunda perspektiv än vi annars är vana vid. Genom sin huvud-
person Halim ger Khemiri de marginaliserade i samhället en revolterande 
röst. Marginalen hamnar därigenom i centrum genom att fokus sätts på 
människor som vanligtvis inte kommer till tals. Khemiri vänder sig också 
mot den bild som det svenska majoritetssamhället har av invandrarlitte-
raturen: att den är alltigenom autentisk och direkt återger livet i förorten. 
I stället har vi här en allt annat än autentisk bild och tvärtom en iscensätt-
ning av autenticitet som bygger på en medvetenhet om svenne- och blat-
terollen utifrån en hybrid position. Det betyder att Halim inte är svensk, 
han är inte heller invandrare utan han är något tredje som består av dessa 
två komponenter sammantagna + något mer. Vad Khemiri vill ifrågasätta 
med sin bok är snarast om det överhuvudtaget finns något sådant som en 
”autentisk migrantröst”. 
 Khemiris bok och andra skönlitterära böcker med liknande teman är 
viktiga på flera sätt. Både ur en estetisk och en antropologisk synvinkel 
kan de nämligen genom sin blick utifrån och genom sina skott från margi-
nalen bidra till en socialt hållbar utveckling. Det gör de genom att de sätter 
igång diskussionen kring delaktighet, kring vad en ”invandrare” får vara 
och inte får vara, vad det betyder att leva i marginalen, vilka identitetspro-
blem som finns och inte minst att man som svensk kan få inblick i vad 
svenskheten egentligen kan vara, på gott och ont.
 Den här boken är bara ett exempel på hur litteraturen kan synliggöra 
frågeställningar, tolka och kritiskt granska de förändringar som sker i 
samhället. På så sätt kan litteraturen – även i ett historiskt perspektiv – 
sensibilisera läsaren för en social problematik och även i sig bidra till en 
förändring och tjäna som en viktig utgångspunkt för ett kunskapsbyggande 
som är förutsättningen för en socialt hållbar samhällsutveckling.   

Kulturen skapar känslomässig inlevelse
Kulturen i form av konst, litteratur, film, musik och teater är som vi nämnt 
ovan både estetisk gestaltning och en avläsning av känslor, diskussioner, 
värderingar och stämningar, ja av vad som överhuvudtaget rör sig i männis-
kors huvuden i ett samtida perspektiv. De olika kulturformernas unika 
förmåga att – i motsats till vetenskapliga rapporter och statistiska under-
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sökningar – kunna skapa känslomässig inlevelse, gör att de får en viktig 
meningsskapande funktion just genom att de inte bara iakttar och återger 
utan genom att de också berättar och reflekterar kring det de iakttar.  
 Det är lätt att glömma bort att vi människor inte är alltigenom förnuf-
tiga varelser och att sociala förändringsprocesser inte är enbart rationala 
processer, utan också emotionala. Just förmågan att väcka känslor och 
skapa känslomässig inlevelse är därför en särskilt viktig kulturaspekt. Om 
den hållbara utvecklingen ska få attraktionskraft och kunna engagera 
människor, ja om den ska kunna tala till våra känslor och sinnen då måste 
också skönheten, det estetiska eller designen som vi väl oftast säger nuför-
tiden, bli ett självklart och bärande byggelement, annars kommer tankarna 
kring hållbar utveckling inte att vara ”framtidskompatibla”. 

Den kreativa människan i centrum
Hållbar utveckling förutsätter att den kreativa människan står i centrum, 
för ska man kunna gestalta idén om hållbar utveckling så förutsätter det 
en föränderlig och medskapande människa. Men det här betyder förstås 
inte att konstnärer och författare ska ha som sin uppgift att visualisera 
ekologiska katastrofer eller författa moraliska appeller. De ska inte heller 
ha en dekorerande roll, inte heller är det meningen att de ska försöka föra 
fram de tekniska eller ekonomiska experternas resultat. Det ska alltså inte 
vara fråga om en instrumentalisering av konsten och litteraturen, eller 
om ett slags kommunikationsstrategi för hållbar utveckling, för konsten 
och litteraturen är i sig visionär och har som sådan alltid ett egenvärde . 
 Det gäller därför att försöka skapa en dialog, ett gemensamt experi-
menterande mellan författare, filmmakare, musiker och konstnärer å ena 
sidan och dem som på myndighetshåll förespråkar en hållbar utveckling. 
Konstnärer och författare som tänker i egna och annorlunda banor kan 
här hjälpa till med att vara gränsöverskridande, se helheter och komma 
med nya infallsvinklar för att på sätt även förändra våra värderingar och 
synsätt. Konstnärer och författare har förmågan att förmedla idéer, visioner 
och existentiella erfarenheter genom symboler och bilder. Alla förstår t.ex. 
direkt budskapet i Carl Fredrik Reuterswärds ”Non violence”-skulptur, 
revolvern med knut på pipan, ett konstverk som står utanför FN-högkvar-
teret i New York, men som också fått spridning över hela världen. Enligt 
Kofi Annan är det ett monument som ”ingen någonsin glömmer efter ett 
besök i FN-byggnaden”.9

 Vem kan skapa ett liknande innovativt konstverk för hållbar utveck-
ling? Eller kanske något helt annat kulturföremål som kan få ett brett 
genomslag? Varför skulle man inte t.ex. kunna tänka sig att någon myndig-
het eller internationell organisation – FN? – satsade 100-150 miljoner dollar 
på ett dataspel som är så attraktivt och nydanande att det fångas upp av 

9 Kofi Annan citerad efter Carl Fredrik Reuterswärd (2004), Stil är bedrägeri.  
Värnamo.
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ungdomskulturen och bidrar till en radikalt ökad förståelse bland ungdo-
mar för de konkreta åtgärder som är nödvändiga för en global hållbarhets-
kultur? 
 Ett bra försök i denna riktning gjordes genom dataspelet The Climate 
Mystery inför FN-konferensen om miljöfrågor i Köpenhamn 2009. Spelet 
var en on-line-berättelse som hade stora likheter med den klimat- och 
miljöförstörande verklighet vi just nu lever i. Tanken var att The Climate 
Mystery skulle vara en del av undervisningen på skolor runt om i Europa 
under de höstmånader som föregick mötet som ju inte alls fick det globala 
genomslag man hoppats på.
 Men kanske kan filmen Avatar ses som ett ännu bättre exempel på hur 
kulturen kan få ett helt enormt internationellt genomslag med ett budskap 
som i förlängningen säkert kan påverka våra värderingar i synen på natu-
ren och vår roll i den. Budskapet i filmen är kusligt aktuellt och handlar 
om att hålla balansen i naturen. När människorna i filmen börjar hugga 
ner skogen på planeten Pandora i sin jakt på mineraler knyter det sig i 
magen på åskådarna i biosalongen. De får just den känslomässiga upp levelse 
som får dem att tänka till, vilja agera och säga: Stopp det här går inte 
längre!

Det ekokritiska perspektivet
Dialogen med kulturen är alltså väldigt viktig, också med tanke på att 
själva begreppet hållbar utveckling är ständigt hotat av förstelning och 
ideologisering. För att just det inte ska ske och för att begreppet hållbar 
utveckling inte heller enbart ska bli ett slags bladguld som förgyller ett 
normativt synsätt, så är öppenheten för de nya och annorlunda perspek-
tiven i konst, film och litteratur avgörande. 
 Som vi har kunnat se av artiklarna i detta nummer av Litteratur och 
språk, erbjuder ekokritiken just sådana nya litterära perspektiv. Med frågor 
som ”Hur gestaltar litteraturen naturen och omvärlden?”, ”Hur skildras 
den ekologiska problematiken i litterära texter?” eller ”Hur tar litterära 
texter upp den gamla motsättningen mellan människan och omvärlden, 
kulturen och naturen?, fokuserar ekokritiken inte bara på människans 
interaktion med miljö, natur och omgivning, utan också på de konstruk-
tioner och föreställningar vi har av naturen. 
 Genom ekokritiken får vi syn på hur litteraturen kan vara en verk-
ningsfull generator av bilder och tankar som kan sensibilisera läsaren för 
en problematik där människan inte står i centrum utan är en del i ett 
mycket större system av ekologiska samband. På så sätt kan ekokritiken 
också knyta an till andra forskningsområden och öppna nya perspektiv, 
inte bara på naturen som miljö utan också på staden och andra av männis-
kor skapade miljöer.
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Kulturen gör oss delaktiga
Kulturen kan alltså spela en stor roll för att få till stånd en hållbar samhälls-
utveckling, men en realistisk framtid har denna utveckling endast genom 
att vara en sökprocess och ett öppet projekt. Ett sådant projekt kan inte 
enbart bygga på tekniska, ekonomiska, sociala och juridiska strategier, 
utan lika mycket grunda sig på att den kulturella dimensionen beaktas 
som en bärande del i hela den förändringsprocess som är nödvändig för 
vår överlevnad. Med de två planen i kulturbegreppet, det som inriktar sig 
på det estetiska och det som tar fasta på våra värderingar, är den kulturella 
dimensionen betydelsefull framförallt, för att den inbjuder till deltagande 
och ger människor konkreta möjligheter att reflektera och forma en ny 
och mera hållbar livsstil. 
 I filosofen Laotses anda är det nämligen just deltagandet och delaktig-
heten och som gör att en förändring kan komma till stånd på livets olika 
områden: ”Säg mig det och jag kommer att glömma det. Visa mig det och 
jag kommer att komma ihåg det. Gör mig delaktig och jag kommer att 
förstå det.” 
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