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1. Inledning 
 

[…] vad ska vi med ord till när de inte kan värma kroppen på samma sätt som en 

överrock, när vi inte kan servera dem till middag åt barnen, är det rimligt att dikta om 

stjärnor när hela ozonskiktet är trasigt?1 

 

Det finns många olika anledningar till varför man väljer att svara ja på den här frågan. Enligt 

det ekokritiska perspektivet bör litteraturens nära samband med samhället, och dess möjlighet 

att skapa förändring och hållbarhet uppmärksammas. Att dikta om stjärnor bakom ett trasigt 

ozonlager kan därmed bli relevant, och högst viktigt, för att kunna rädda ozonlagret från 

vidare förstöring. När Kristina Lugn formulerar de ovanstående frågorna i recensionen av 

Mare Kandres Deliria (1992) menar även hon att litteraturen och poeten har en viktig roll i 

samhället. En författare har genom sina ord och sin diktning möjlighet att bidra till samhällets 

utveckling och förändring, precis som ekokritikerna också vill påstå.2 

  Mare Kandre gjorde sin litterära debut 1984 med I ett annat land. Där skriver 

hon att ”[s]kogen dör successivt”, att träden är osaliga, att jorden knakar och att stjärnorna 

högt ovanför visar eviga tecken.3 Efter hennes debut fortsatte författarskapet att väcka 

uppmärksamhet genom den lyriska stilen, med symboliska teman och gotiska inslag. Naturen 

blev dessutom fortsatt viktig i Kandres verk; stilistiskt, tematiskt och symboliskt.  

  Samtidigt som Kandre etablerade sig som författare utvecklades debatten om 

miljöförstöring. Människans relation till naturen fick en ny betydelse och skapade ett mer 

allmänt uppvaknande kring miljöproblematiken i världen. Inom litteraturvetenskapen 

utvecklades den ekokritiska teoribildningen där människans relation till naturen blev 

utgångspunkten för forskningen.4 

  Att utforska den högst närvarande naturen i Kandres författarskap skapar en 

möjlighet att nå ett djupare betydelseskikt i hennes verk, som möjligtvis kan säga oss något 

om författarskapets syn på naturen och miljöförstöringen. En ekokritisk undersökning av 

Kandres I ett annat land skulle ge svar på vad som döljer sig så synligt bland träden i hennes 

skogar.  

 

                                                
1 Kristina Lugn, ”Se stjärnor genom ozonskiktet”, Expressen, 06-03-1992. Se även Lugns recension av I ett annat land i 
”Djupt i skogen finns ett vardagsrum”, Expressen, 24-08-1984. 
2 Ibid. 
3 Mare Kandre, I ett annat land, Göteborg: Förlaget Thorén & Lindskog 2018, s. 14. 
4 Sven Lars Schultz, ”Att läsa för en hållbar värld”, i Ekokritik. Naturen i litteraturen. En antologi, Sven Lars Schultz (red.), 
Uppsala: CEMUS 2007, s. xii. 	
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan människa och natur i I ett annat 

land av Mare Kandre ur ett ekokritisk perspektiv. Jag ska undersöka hur olika bilder av det 

pastorala, vildmarken och det urbana manifesterar sig i verket och hur dessa kan kopplas till 

miljöproblematik i verket. De centrala frågeställningarna för uppsatsen är:  

• Hur gestaltas det pastorala, vildmarken och det urbana i verket? 

• Vilken relation har huvudkaraktären till dessa aspekter av naturen?  

• Finns det någon medvetenhet kring miljöproblem och hållbarhet som förmedlas 

genom bilderna av det pastorala, vildmarken och det urbana i verket?	 
 

1.2 Material 
 
Som tidigare nämnts kommer materialet utgöras av Mare Kandres litterära debut I ett annat 

land, som utkom 1984.5 Detta val har gjorts eftersom presentationen av naturen är 

utmärkande för verket. De tydliga pastorala tendenserna i bildspråket kommer att bli en 

fruktbar utgångspunkt för uppsatsens syfte. Verket har dessutom på flera håll 

uppmärksammats för sin presentation av människans koppling till naturen genom 

huvudkaraktärens symboliska symbios med den. Cristine Sarrimo skriver till exempel om 

huvudkaraktären i I ett annat land i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1997): ”Där lever 

flickan i harmonisk enhet med naturen. Träden, havet och de vilda djuren är på ett fullkomligt 

vis en del av henne”.6    

  I ett annat land har heller inte blivit behandlad i samma utsträckning ur ett 

forskningsperspektiv så som andra verk av Mare Kandre. Min undersökning kommer därmed 

att bidra med att ett mer marginaliserat verk i Kandres författarskap blir en del av 

forskningsfältet.  

 

1.3 Tidigare forskning 

  
Det finns ingen ekokritiskt inriktad forskning om Mare Kandres verk. Däremot finns det en 

riklig forskning om hennes författarskap som tar upp naturen, men som utgår från helt andra 

perspektiv. Denna forskning kommer vara relevant för mig i den mån där den behandlar 

                                                
5 Värt att notera är att verket pryddes av en målning ritad av Kandre själv; föreställande en väg genom ett öde landskap med 
slingrande träd i förgrunden och stenformationer i ökenlandskap i bakgrunden. Se bilaga 1. 
6 Cristine Sarrimo, ”De tömda berättelserna blir till på nytt. 1980-talets svenska prosa”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 4. 
På jorden. 1960-1990, Elisabeth Möller Jensen (red.), Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 1997, s. 528.	
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naturen, men eftersom den inte har ett ekokritiskt perspektiv skiljer den sig tydligt från min 

undersökning.  

  Forskningen kring Kandre har i flera fall bedrivits ur ett feministisk- och 

queerteoretisk perspektiv. Maria Margareta Österholms avhandling Ett flicklaboratorium i 

valda bitar (2013) går mer specifikt in på skevhet och monstruösa uttryck hos Kandres 

karaktärer.7 Hon menar till exempel att Aliide i romanen Aliide, Aliide (1991) bär på en rädsla 

inför sin egen monstrositet, som avvikande flicka blir hon till något annat än en människa.8 

Just skevhet och monstrositet är relevant ur ett ekokritiskt perspektiv eftersom det gränsar till 

det icke-mänskliga. Österholms analyser kring Kandres karaktärer kommer därmed vara 

relevanta för min undersökning av huvudkaraktären i I ett annat land och hennes syn på sig 

själv som människa i relation till naturen. 

  Även Ebba Witt-Brattström har behandlat Kandre ur ett feministiskt perspektiv i 

både ”Det ler så mörkt i skogen. Mare Kandre, Ann Jäderlund, Katarina Frostenson” (1993),9 

och ”Fula flickor, masochism och motstånd. Samtidens kvinnliga stämmor” (1993).10 Witt-

Brattström fokuserar på Kandres gestaltning av kvinnan och kvinnokroppen. I ”Det ler så 

mörkt i skogen” resonerar hon kring hur Kandres kvinnliga karaktärer upplever ett äckel inför 

sin egen kropp. Witt-Brattström menar även att det är karaktärernas ”djursida” som kommer 

till tals.11 Det här kan tolkas som att Kandre gestaltar kvinnan närmare naturen, vilket blir 

intressant för den här uppsatsens frågeställning om hur huvudkaraktärens relation till naturen 

ser ut. 

  Som tidigare nämnts tas Kandre upp i Nordisk kvinnolitteraturhistoria där 

Cristine Sarrimo beskriver Kandres författarskap genom Bübins unge (1987) och Aliide, 

Aliide. Båda handlar, kort sammanfattat, om två flickors pubertala och psykologiska 

utveckling mot att bli kvinna. Sarrimo förtydligar Kandres stilistiska användning av naturen 

och beskriver hur huvudkaraktären Aliide tvingas leva ”i en värld där språket förlorat sin 

magiska närhet till naturen och till flickans kropp och medvetande. Aliides omgivningar 

återspeglar flickans själsliv”.12 Sarrimo hänvisar även till hur naturen besjälas ännu mer hos 

                                                
7 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, 
Årsta: Rosenlarv förlag 2013. 
8 Ibid., s. 245. 
9 Ebba Witt-Brattström, ”Det ler så mörkt i skogen. Mare Kandre, Ann Jäderlund, Katarina Frostenson”, i Ur könets mörker: 
litteraturanalyser, Stockholm: Norstedt 1993a, s. 173–202. 
10 Ebba Witt-Brattström, ”Fula flickor, masochism och motstånd. Samtidens kvinnliga stämmor”, i Att skriva sin tid. Nedslag 
i 80- och 90-talet, Madeleine Grive & Claes Wahlin (red.), Stockholm: Norstedt 1993b, s. 298–317. 
11 Witt-Brattström 1993a, s. 181. 
12 Sarrimo 1997, s. 528. 
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huvudkaraktären i Ett annat land där de båda lever i symbios.13 Besjälningen av naturen, som 

tas upp hos Sarrimo och även hos Österholm, kommer vara av vikt i min ekokritiska analys då 

det anknyter till relationen mellan natur och människa. 

  Anna Williams har skrivit om Kandre i artikeln ”Där allting kan ses. 

Familjebilder hos Mare Kandre och Anna-Karin Granberg” (1995). Williams analys går dock 

inte in på naturen, eftersom artikeln kretsar kring hur sexuella övergrepp förmedlas i relation 

till familjebilderna. Det som däremot kan ses som relevant i Williams analys är hur hon 

formulerar vikten av barnens syn – dess blick och insikt. De vuxna har utvecklat en blindhet 

medan barnen ser klart.14 Barnens förmåga att se naturen på ett annat sätt än de vuxna 

kommer att vara av betydelse för min analys.  

  Kandres verk har i flera fall präglats av en gotisk stil. Den gotiska stilen har 

varit utgångspunkten för Mattias Fyhrs forskning om Kandres författarskap. Detta är fallet 

både i avhandlingen De mörka labyrinterna (2009) och i artiklarna ”Mare Kandres monster 

och verkligheten” (2011) och ”’detta att man än en gång ur en fullkomlig tomhet lyckats 

skapa nåt. Ja, man blir lite religiös’: Mare Kandre som poet och profet i Deliria och 

Undergångsboken” (2010).15 Naturen tar inte stor plats hos Fyhr heller men analysen av 

romanen Aliide, Aliide i avhandlingen De mörka labyrinterna behandlar ändå naturen till viss 

del. Fyhr menar här att karaktärernas miljöomgivning påverkar dem mentalt.16 Det här knyter 

an till min undersökning eftersom huvudkaraktärens relation till naturen kommer att 

behandlas.  

  I de flesta analyser av Kandres verk kommer naturen i skymundan, då 

utgångspunkten för forskningen ligger någon annanstans. Naturen nämns i förbifarten, som en 

förklaring till ett annat motiv eller tema. Därmed skiljer sig min undersökning från 

ovanstående forskning kring Kandre just på den punkten att naturen här kommer sättas i fokus 

genom det ekokritiska perspektivet.  

 

 

                                                
13 Sarrimo 1997, s. 529. Se även Sarrimos tolkning av Kandres Deliria från 1992. Sarrimo menar på att Kandre där etablerar 
poetens roll som sanningssägare, som ska varsla om jorden och mänsklighetens framtid. Jfr Lugn, 1992.	
14 Anna Williams, ”Där allting kan ses: familjebilder hos Mare Kandre och Anna-Karin Granberg (Where Everything is 
Visible: Family Pictures by Mare Kandre and Anna-Karin Granberg)”, Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 3–4, 1995, s. 4. 
15 Mattias Fyhr, ”’detta att man än en gång ur en fullkomlig tomhet lyckats skapa nåt. Ja, man blir lite religiös’: Mare Kandre 
som poet och profet i Deliria och Undergångsboken”, i Poeter och profeter. Från Platon till Mare Kandre, Anna Carlstedt & 
Anders Cullhed (red.), Mörklinta: Gidlund 2010, s. 253–268. 
16 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Lund: ellerströms 2003, s. 182. 
Eftersom Aliide, Aliide främst utspelar sig i en stadsmiljö bygger Fyhrs resonemang kring Kandres miljöbeskrivningar på att 
det är en kombination av ”mental gotik” och socialrealism. 
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1.4 Teori och metod 

 
Ekokritiken utgår från den naturvetenskapliga övertygelsen om miljöförstöringens existens 

och menar även att litteraturen direkt kan komma att påverka samhället och indirekt naturen – 

positivt eller negativt. Litteraturvetenskapligt sett har ekokritiken därmed som utgångspunkt 

att analysera kopplingen mellan natur och kultur och vilka effekter det här kan ha på naturen 

och samhället.17 Sven Lars Schultz förklarar ekokritiken utifrån perspektivet att naturen är en 

kulturell- eller social konstruktion vilket skapar ett komplext samband mellan den litterära 

texten och naturen i sig.18 Ekokritiken vill alltså genom studiet av litteraturens berättelser, 

bilder och former se hur dessa skapar ett mänskligt förhållningssätt till naturen. 

 Grunden för det teoretiska ramverket i den här uppsatsen kommer att vara Greg 

Garrards ekokritiska teorier i Ecocriticism. The New Critical Idiom (2012). Garrard redogör 

för några av de grundläggande koncepten inom ekokritik; platsen, det pastorala, vildmarken, 

apokalypsen, boplatsen, djur och framtiden.19 I den här uppsatsen kommer naturen att 

behandlas utifrån de förhållningsätt som Garrard specificerar genom det pastorala, vildmarken 

och det urbana.  

 
1.4.1 Det pastorala 
 
Begreppet pastoral härstammar från latinets ord för fåraherde (pastor) och betecknar något 

idylliskt, enkelt och naturligt.20 Förekomst av pastorala tendenser eller ideal inom litteraturen 

går tillbaka till antiken och en av de tydligaste indikationerna för det pastorala är människans 

önskan att återvända till naturen.21 Den pastorala genren har enligt Lawrence Buell en 

möjlighet att ge människan en ingång till naturen i sig, men den har även en tendens att ta oss 

längre bort från den.22 Det här blir relevant i en analys av det pastorala på det sättet att det 

visar om verket tar oss närmare en ekologisk förståelse eller om det leder oss längre bort från 

den.  

För att undersöka pastorala tendenser i I ett annat land kommer jag använda mig 

av Garrards förklaring av de tre bilder som det pastorala ofta manifesterar sig i; det klassiskt 

                                                
17 Schultz 2007, s. xi–xii. 
18 Ibid., s. xii. 
19 Greg Garrard, Ecocriticism. The New Critical Idiom, London: Routledge 2012, passim. 
20 Ibid., s. 39. 
21 Richard Kerridge, ”Environmentalism and Ecocriticism”, i Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide, Patricia 
Waugh (red.), Oxford: Oxford University Press 2006, s. 540. 
22 Lawrence Buell, The Environmental Imagination. Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture, 
Cambridge: Harvard University Press 1995, s. 31. 
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pastorala, det romantiskt pastorala och det amerikanska pastorala.23 Återkommande inom 

dessa inriktningar av det pastorala är cykeln av flykt och återvändande – människan flyr från 

det urbana livet till naturen som på något sätt hjälper henne att göra sig redo för sitt 

återvändande till det urbana.24 

  Den klassiskt pastorala inriktningen kännetecknas av identifieringen av staden 

som något korrupt och opersonligt i relation till naturens fridfullhet. Man kan se en tendens att 

se nutiden som förfallen och det förflutna som något idylliskt.25 Garrard menar även att i det 

pastorala finns en tendens att tillskriva naturen mänskliga känslor – pathetic fallacy.26 Att 

beskriva naturen med mänskliga känslor är vanligt I ett annat land då berättarjaget till 

exempel förklarar hur mossan är ”glupsk” och att kylan är ”tjurig”.27 

  Den romantiskt pastorala inriktningen kännetecknas av ett mer utsträckt 

förskönande av naturen och en starkare önskan att återvända dit. Inom det romantiskt 

pastorala är kontrasteringen av naturen och civilisationen som mest utbredd. Det uppstår en 

större alienation hos människan i hennes förhållande till naturen, eftersom hon känner sig så 

långt från naturen i sig.28 Inom det pastorala är naturen uppskattad för sin skönhet, och 

uthållighet, men det finns även en tendens att röra sig bort från den bildsköna naturen för att 

gestalta ett större omfång av naturen.29  

  Den sista inriktningen, det amerikanskt pastorala, innefattar en liknande 

uppbyggnad kring människans sökande efter naturen bortom människan. Utmärkande är dock 

att människan kommer fram till insikter och lärdomar av att befinna sig i naturen för att sedan 

återvända till det urbana livet. Skillnaden framstår tydligast i hur agrikulturen framställs, eller 

likvärderas, med det pastorala. Det här mynnar ut i ett försök att finna ett mellanting av både 

vildmark och civilisation genom till exempel ett jordbrukssamhälle.30 I min undersökning 

kommer det amerikanskt pastorala främst knyta an till Kandres gestaltning av det urbana och 

genom huvudkaraktärens möte med agrikulturen. 

  De här olika inriktningarna som existerar inom den pastorala genren kommer 

jag att använda mig av för att kunna undersöka vad som ligger närmast Kandre i I ett annat 

land och hur det kan tolkas påverka relationen mellan natur och människa.  

 

                                                
23 Garrard 2012, s. 38. 
24 Ibid., s. 37. 
25 Ibid., s. 39. 
26 Ibid., s. 40. 
27 Kandre 2018, s. 19, s. 29. I det följande hänvisas till sida i romanen i löptext. 
28 Garrard 2012, s. 44.  
29 Ibid., s. 48. 
30 Ibid., s. 55. 
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1.4.2 Vildmarken och det urbana 
 
Det pastorala sätts ofta i kontrast till bilden av vildmarken. Garrard menar att vildmarken kan 

beteckna den exil människan tvingades till efter att hon blev utslängd från Eden inom den 

judiskt-kristna traditionen. Det här leder till att vildmarken är starkt förknippat med synd, 

ondska och djävulen. Men inom samma tradition finner man även den kontrasterande bilden 

av vildmarken som en beteckning för frihet och renhet.31  

  Andrew Light förklarar i ”Boyz in the Woods” (1999) vildmarken utifrån två 

inriktningar; det romantiska och det klassiska.32 Den romantiska vildmarken synliggörs just 

genom att den är otämjd till skillnad från den pastorala vildmarken. Gränserna mellan kultur 

och natur uppträder allt tydligare i det romantiska synsättet. Garrard menar att naturens 

fullständiga frihet från kultivering blir med ens både fasansfull och intressant.33 Light 

förklarar att det klassiska synsättet av den vilda naturen i sin tur synliggörs av en 

skrämmande, mörk och farlig karaktärisering och gestaltning av naturen, medan civilisationen 

är överordnad.34  

  För att utreda förhållandet mellan vildmarken och det urbana krävs även en 

förklaring av det urbana ur ett ekokritiskt perspektiv. Jag kommer använda mig av Petra 

Hansson tolkningar av Lights ekokritiska teorier, om vildmarken och det urbana, som 

komplement. Dessa redogör hon för i ”Förortens färger” (2007). Hansson förklarar hur bilden 

av det urbana kan ses som en kontrast eller antites till naturen. Det här har lett till att den 

urbana kulturen och civilisationen ses som något skadligt. Hansson menar att den urbana 

naturen blir relevant för en ekokritisk undersökning då spänningarna mellan natur och kultur 

synliggörs här genom till exempel den kulturella förankringen och beskrivningarna av naturen 

”bortom” staden.35  

  Ur det senare perspektivet blir det även relevant att ta upp turism. Ekofeministen 

Maria Mies förklarar i ”White Man’s Dilemma” (2014) att i bilden av den klassiska 

vildmarken existerar ett civilisationsupphöjande. Trots detta finns en vilja att fly till naturen 

genom turism.36 Utöver Light och Hansson kommer alltså även Mies ekokritiska teorier att 

användas för att analysera det urbana i den här uppsatsen.  

                                                
31 Garrard 2012, s. 68. 
32 Andrew Light, ”Boyz in the Woods: Urban Wilderness in American Cinema”, i The Nature of Cities: Ecocriticism and 
Urban Environments, Michael Bennett & David Teague (red.), Tucson: The University of Arizona press 1999, s. 173.	
33 Garrard 2012, s. 71. 
34 Light 1999, s. 139. 
35 Petra Hansson, ”Förortens färger. Natur och kultur i Johannes Anyurus Det är bara gudarna som är nya”, i Ekokritik – 
Naturen i litteraturen: en antologi, Sven Lars Schultz (red.), Uppsala: CEMUS 2007, s. 62. 
36 Maria Mies, ”White Man´s Dilemma: His Search for What He Has Destroyed”, Ecofeminism, Maria Mies & Vandana 
Shiva (red.), London: Zed Books 2014, s. 133 
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  En ekokritisk studie av det urbana inom kulturen kan även synliggöra och 

påminna om hur staden är placerad i ett ekosystem. Genom att analysera hur Kandre 

porträtterar det urbana i I ett annat land kan man därmed få en bild av hur karaktärerna ser på 

naturen trots att de inte befinner sig i den. 

 
1.4.3 Metod 
 
Undersökningen kommer att genomföras med en hermeneutisk metod, med fokus på naturens 

roll i verket. Hermeneutiken, så som den utvecklats genom Hans-Georg Gadamer, innebär att 

man är i konversation med texten och att det sker en ständig tolkningsrörelse mellan textens 

delar och helhet.37 Gadamer menar att ”man måste förstå det hela ur det enskilda och det 

enskilda ur det hela”.38 Hermeneutiken innebär även att man som läsare ifrågasätter sin egen 

tolkning av texten. Som läsare går man in i en text med en viss förförståelse som påverkar ens 

tolkning av verket.39 Gadamer anser dock att man som läsare har möjlighet att pröva en text 

för en viss tolkning, och att texten genom tolkningen kan leda till en meningsfull insikt eller 

sanning.40 Den hermeneutiska tolkningsmetoden ger mig här möjlighet att komplettera och 

ifrågasätta den ekokritiska betraktarvinkel som jag har valt för den här analysen.  Där den 

ekokritiska teorin är det tillvägagångsätt som ger mig möjlighet att analysera litteraturens 

samband med naturen. 

 

1.5 Disposition 
 
För att besvara frågeställningarna kommer uppsatsen att inledas med en analys av det 

pastorala med hjälp av Greg Garrards ekokritiska teorier. Eftersom det pastorala är en så pass 

viktig aspekt inom ekokritiken kommer den här delen av analysen vara den mest 

framträdande. Vilket även syns i följande partier om vildmarken och det urbana. Resultaten 

presenteras slutligen i en sammanfattande diskussion. 

  

                                                
37 Jesper Guddal, ”Tolkning”, i Litteratur. Introduktion till teori och analys, Lasse Horne Kjældgaard, et al. (red.), övers. 
Sven-Erik Torhell, Lund: Studentlitteratur 2015, s. 27. 
38 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod (i urval), övers. Arne Melberg (red.), Göteborg: Diadalos 1997, s. 137. 
39 Ibid., s. 141. 
40 Ibid., s. 143–144.	



	 11 

2. Analys  
 
I ett annat land är uppdelat i tretton prosastycken som sträcker sig över 91 sidor. Verket 

inleds med ”I ETT ANNAT LAND” som innefattar kapitlen ”In i berget”, ”Bland källorna”, 

”Vid havet”, ”Vid forsen” och ”Bortom bergen”.  Dessa kretsar kring en bilsemester med 

huvudkaraktären och dennas familj under en obestämd tid. Vidare i verket följer kapitlen 

”STJÄRNORNA”, ”OM VINTERN”, ”HJÄRTAT, ”I STADEN”, ”FLICKOR” och 

”HETTA”. Även ”FLICKOR” har extra rubriker för avsnitt – nämligen för prosatexterna 

”Eivor”, ”Edna” och ”Carmen och Carola”. Verket är skrivet i jagform och har en så kallad 

inre fokalisering, det vill säga att det endast är huvudkaraktärens synvinkel som presenteras.41 

  Det är främst det första partiet ”I ETT ANNAT LAND” som behandlar naturen, 

och som sätter huvudkaraktären i stark förbindelse med naturen. I de efterföljande 

prosatexterna har berättarjaget återvänt till civilisationen och skolan. Man kan tolka texterna 

som att det är samma berättarjag verket igenom, även om det inte skrivs ut explicit att det 

kretsar kring samma huvudkaraktär. 

 
2.1 Det pastorala 

2.1.1 Semester och turism 
 
I den allra första prosatexten ”In i berget” sätts tonen för naturens roll i verket. Familjen 

består av “Astrid, “Mamma”, “Pappa” och huvudpersonen vilka färdas med bil till olika 

platser i naturen. Prosatexten inleds med frågan "Vart är vi på väg?” (s. 7). Huvudkaraktären 

tycks vara förvirrad över det eviga bilåkandet genom olika landskap. I ett barns ögon kan en 

bilsemester möjligtvis tyckas förvirrande eftersom en bil är gjord för att ta människan från en 

plats till en annan. I ”I ETT ANNAT LAND” färdas familjen från det ena till det andra stället 

och ett tydligt mål finns inte, i alla fall inte i barnens ögon.  

  Just frågan ”vart är vi på väg?” skulle kunna kopplas till människans ständiga 

sökande efter något annat. Precis som Maria Mies menar innefattar semesterkonceptet i flera 

fall just bilden av att människan i staden eller civilisationen söker sig bort för att kunna 

slappna av och vara fri från de krav som samhället ställer upp.42 Enligt mig blir bilsemestern 

en tydlig indikation på en pastoral längtan hos föräldrarna, medan det för barnen blir till en 

oklar resa. 

                                                
41 Gorm Larsen, ”Berättare”, i Litteratur. Introduktion till teori och analys, Lasse Horne Kjældgaard et al. (red.), övers. Sven-
Erik Torhell, Lund: Studentlitteratur 2015, s. 63. 
42 Mies 2014, s.133. 
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  Turismens roll i de första prosastyckena i I ett annat land kopplar jag ihop med 

den pastorala genren. Även om det inte innebär en långvarig flykt till naturen från 

civilisationen är det en flykt i mindre format.43 Att det är bilen som möjliggör den här resan, 

eller flykten, för familjen blir även det viktigt ur ett ekokritiskt perspektiv eftersom bilen är 

direkt skadlig för miljön.44 Familjens bilresa till naturen möjliggörs genom den miljöskadliga 

bilen och när de väl stannar på en plats kan man se hur turismen har exploaterat naturen och 

dess landskap:  

 
En liten räls löper upp mot grottöppningarna och klarröda vagnar för leende människor i storblommiga 

klänningar, shorts och skjortor mot de svarta mynningarna. Loken är små och svarta. […] Vi köper 

vykort, färgsprakande klubbor, broschyrer och nyckelringar i de timrade stugorna, står på tå framför 

kikarna och känner ögongloberna falla in mot de kupade, smutsiga okularen. (s. 10) 

 

Turistguider för dem sedan ner i grottorna där lampor är monterade på bergväggen. Naturen 

framställs här som något som står under mänsklig kontroll och som dessutom ägs av 

människan. Pastorala tendenser hos turister har lett till att man utnyttjat naturen och miljön för 

ekonomisk vinning. Det här är även något som Mies påpekar eftersom människans sökande 

efter den orörda naturen direkt leder till turism och exploatering av naturresurser.45 Den 

amerikanskt pastorala inriktningen ligger på sätt och vis närmast turismen i naturen då det 

skapar ett mellanting av civilisation och natur – en natur som människan kontrollerar och 

omformar för egen vinning.46   

  Berättarjagets relation till turism förklaras med en känsla av att inte höra till 

gruppen av turister. Hon upplever istället att: ”Astrid och jag är två fåglar” (s. 10). När hon 

börjar utveckla ett starkt band till naturen ser hon hur människorna runt omkring henne istället 

verkar uppleva något annat än hon själv: ”De bär sina huvuden mycket högt, som för att inte 

sjunka. De längtar till sig själva och hem” (s. 16). Det här knyter an till den pastorala cykeln 

om att återvända. Att fly till naturen, eller som i det här fallet att åka på semester, kräver för 

dessa turister ett återvändande.  

  Den natur som turisterna upplever kan även tolkas som en artificiell natur 

eftersom den är omformad av människan. Väl i den här naturen längtar de således tillbaka till 
                                                
43 Se även Garrard 2012, s. 117. Garrard påpekar här att när det kommer till det pastorala och till vildmarken skulle man 
kunna se dessa som ett perspektiv skapat för den estetiska turisten. Det vill säga att bilderna av naturen ur dessa olika 
perspektiv är skapade för människan att resa igenom och uppleva.  
44 Mies 2014, s. 145. Mies menar att turism direkt leder till att naturen förstörs. Sökandet efter den rena, oförstörda naturen 
leder till att den förstörs i själva sökandet. Bilen blir i den här meningen en tydlig indikation för hur flykten enbart skapar mer 
förorening och förstörelse. 
45 Mies 2014, s. 132. 
46 Garrard 2012, s. 55. 
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civilisationen, medan huvudkaraktären lyckas se naturen bortom människan. 

Huvudkaraktären verkar dessutom vara omedveten om att även hon kommer bli tvungen att 

återvända till civilisationen. För henne är den mänskliga kulturen etablerad genom hennes 

föräldrar, på det sättet kan man istället se hur hon ständigt återupprepar den pastorala cykeln 

under bilsemestern. I bilen och med sina föräldrar befinner hon sig i sitt mänskliga 

sammanhang och så fort de stannar bilen flyr hon iväg in i naturen för att sedan tvingas 

återvända till bilen. Det här gör att hennes relation till naturen inte riktigt får utvecklas under 

en längre tid. 

 

2.1.2 Relationen till naturen 
 
Berättarjaget förklarar naturen sedd genom bilrutan på olika sätt. I ”Bland källorna” likställs 

naturen med universums skrämmande mörker (s. 14), medan den i ”Vid forsen” upplevs som 

nyttig:  

 
Bladen sjuder och ångar, alstrar en nyttig värme som faller och glider till marken, törnar mot stenarna och 

sugs in mot jorden, rötterna, stammarna, som förädlas och stiger i stjälkar och trädkronor. Tränger ur 

bladen igen och upp i skyn. (s. 28) 

 

Naturens kretslopp ses här som något positivt och möjligtvis livgivande. Det finns även en 

tendens inom den pastorala genren att tillskriva naturen en slags ekologisk process, eller en 

balanserad ordning. Naturen som en balanserad mekanism, opåverkad av människan, är enligt 

Garrard dock inget annat än en konstruerad, pastoral bild av naturen.47 Gestaltningen av 

naturens kretslopp kan därmed ses som komplex, eftersom det inom det pastorala kan framstå 

mer som en önskenatur än en verklighet. Hos berättarjaget byts den här bilden sedan ut mot 

en rädsla inför den fysiska naturen, väl i den. När familjen tvingas lämna bilen bakom sig 

eftersom växtligheten blir för påtaglig ändras synen på naturen till något mörkt, mystiskt och 

levande (s. 31). Naturen som skrämmande och ond hör ihop med den klassiska bilden av 

vildmarken, och är inte lika förekommande inom den pastorala inriktningen där naturen ofta 

beskrivs mer idyllisk och tämjd.48  

  Huvudkaraktärens relation till naturen förändras nästan var gång hon på nytt 

träder in i en ny miljö. Enligt Mattias Fyhr är mentaliteten hos Kandres karaktärer påverkad 

                                                
47 Garrard 2012, s. 63–64. 
48 Light 1999, s. 139. 
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av just deras miljöomgivning,49 vilket även Sarrimo visar i hennes analys av Aliide, Aliide.50 

Det är alltså även fallet i I ett annat land. I prosastycket ”Bland källorna” blir berättarens 

dragning och koppling till naturen allt starkare. Det här framställs tillsammans med en rädsla 

för naturens förrädiska karaktär, föränderlighet och ondska. En rädsla att vara en del av 

naturen istället för att vara en del av mänskligheten och tryggheten det innebär. 

Mänskligheten har skapat vägar, stigar och riktmärken i naturen för människan att följa så att 

hon inte går vilse och förlorar sig i detta onda – och det är just vad huvudpersonen ser sig 

själv göra. Här finns alltså ytterligare en bild av den klassiska vildmarken som ond och 

farlig.51 Berättarjaget slås av insikten om att: ”Jag vill inte vara ensam. Bara vara jag och jord! 

Vill vara människa! Och Mamma, Pappa och Astrid!” (s. 17-18). Det här kan jämföras med 

Maria Margareta Österholm analys av att huvudkaraktären i Aliide, Aliide är rädd för att vara 

något annat än människa.52 En liknande rädsla kan tolkas fram här i och med att berättaren går 

vilse bland de ångande källorna och tappar bort sin familj och kommer i och med det allt 

längre ifrån civilisationen och närmare naturen. Light påpekar även hur vildmarken kan 

komma att bli en metafor för det mänskliga psykets mörker. Att närma sig naturen skulle 

därmed föra personen närmare sina onda sidor.53 

  En medveten dragning till naturen, så som det formuleras inom den klassiskt 

pastorala inriktningen går inte att finna här.54 Det är snarare en slags undermedveten dragning 

som karaktären inte förstår sig på. En instinkt leder henne dock tillbaka till sin mamma, 

familjen och mänskligheten. Men naturen lever kvar i henne när hennes pappa läser en 

serietidning för barnen på kvällen: 

 
Men jag lyssnar hellre ut mot natten. 

I mig känner jag djur vakna och lämna lyor, gryt, bon, holkar, reden och nästen. De sår sina skall i gläntor 

och dungar. 

Och i mörkret, efter det att de andra försvunnit in i sömn och dröm, vänder något i mig. 

Jag slår följe med björnar, hjortar, ugglor och lodjur, i jakt och flykt. 

Jag vädrar byten, får upp vittring och ger mig av. (s. 21) 
 

                                                
49 Fyhr 2003, s. 182. 
50 Sarrimo 1997, s. 528. 
51 Light  1999, s. 139. 
52 Österholm 2011, s. 245.  
53 Light 1999, s. 139. Det här är vanligt förekommande inom bilden av den klassiska vildmarken. Light menar även att för att 
undvika att dessa onda sidor inom människan släpps lös måste den vilda naturen tämjas, liksom ondskan inom människan 
måste tämjas. 
54 Garrard 2012, s. 53.	
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Här verkar den tidigare rädslan över att vara natur ha bytts ut mot ett lugn. Känslan av att vara 

förlorad från mänskligheten verkar inte lika skrämmande eftersom naturen även den bjuder ett 

samband, ett släktskap och en helhet. Den här bilden passar bäst ihop med den romantiskt 

pastorala inriktningen eftersom draget till en förskönad natur ökar. Här ser man även hur 

naturen kopplas ihop med berättarjagets subjekt på ett mer direkt sätt. Garrard menar att i en 

litterär gestaltning av naturen finns det alltid ett mänskligt subjekt delaktigt, även om texten 

försöker anta en mer ekocentrisk position.55 I det ovanstående citatet förklarar berättarjaget 

hur naturen är i henne. Det här ger henne en möjlighet att förstå och känna naturen, men 

utifrån sig själv snarare än utifrån naturen. Det här kan även tolkas som ännu ett tecken på 

berättarens symbios med naturen. 

  Berättarjaget tycks ständigt vara i obalans när det kommer till hennes 

mänsklighet. När familjen anländer till stranden i stycket ”Vid havet”, och ger sig ut i naturen 

är det med en känsla av sin mänskliga ringhet: ”Vi ser oss om då och då: våra spår försvinner 

stilla och omärkligt i den svällande våta sanden. Snart ser det ut som om vi kommit ur 

ingenstans. Nedstigna från himlen. Sprungna ur jorden” (s. 25). Här tycks det uppstå en 

ambivalens kring huvudkaraktärens uppfattning om sin egen mänsklighet. Ur ett perspektiv 

verkar människan likställas med något sublimt medan hon ur ett annat perspektiv syns vara ett 

med jorden. Det här skapar även en förstärkning av platsens och nuets vikt hos människan. 

Var människan kommer ifrån är irrelevant: hon är här nu. På samma sätt förklaras även tidens 

icke-existens av berättaren: ”Det tar oss ett helt liv att nå svulsten. Trehundra år eller tusen!” 

(s. 25). Ur ett perspektiv av det pastorala skulle man kunna se det som att naturen ger 

människan möjligheten att vara fri från tid och rum. Inom det pastorala tillskrivs naturen ofta i 

liknande drag, det fridfulla och naturliga är fritt från civilisationens rum och 

tidsuppfattningar.56 Inom den klassiskt pastorala inriktningen finns det även en tendens att 

beskriva nuet som en idyll, vilket det alltså blir tal om här.57 

 Huvudkaraktärens obalanserade relation till naturen tolkar jag som en effekt av hennes 

barndom. Anna Williams menar att hos Kandre är barnets perspektiv renodlat. Barnet har en 

förmåga att se klart och att komma till insikt medan de vuxna lever i blindo.58 Dessutom 

förklarar Maria Mies hur man kan se barndomen som en öppning mot frihet, en väg mot 

naturen. Hos barnet finns det vilda, okontrollerade som vi finner i naturen.59 Eftersom 

huvudkaraktären är just ett barn har hon möjligheten att skapa ett starkare band till naturen 
                                                
55 Garrard 2012, s. 78 
56 Ibid., s .39.	
57 Ibid., s. 42. 
58 Williams 1995, s. 4–5. 
59 Mies 2014, s. 140. 
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eftersom hon inte är lika uppbunden till kultur och civilisation som de vuxna. Berättaren ser 

naturen klart, medan de vuxna är oförmögna att se det barnet ser.  Just gestaltningen av 

barndomen blir därmed inte enbart en önskan om att återvända till den kravfria barndomen 

utan även en önskan om att återvända till naturen.  

 
 
2.1.3 Det pastorala i civilisationen 
 
”Bortom berget”, som är det avslutande prosastycket under rubriceringen ”I ETT ANNAT 

LAND”, försätter familjen och huvudkaraktären i en ny miljö – civilisationen. Den mänskliga 

kulturen som tidigare mest befästs genom bilens närvaro finns nu runt omkring dem hela 

tiden, och det är någonting inom berättaren som förändras: ”Något i mig rullar bort i takt med 

det brända, flacka landskapet, blir mindre och mindre, som krabban på stranden” (s. 36). Den 

tidigare så närvarande naturen försvinner, och således även den gemenskap de har etablerat 

med naturen: ”Inga stjärnor, ingen vind säger oss var vi är, och natten är spröd och kall som 

en gruva. Astrid sover, men jag måste in i det sista dröja mig kvar: i förbund med djuret, 

natten, landet och månen i mig” (s. 36). Berättaren insinuerar här att de är vilse i 

civilisationen på grund av avsaknaden av naturen, allt hon kan göra är att förgäves försöka 

dröja sig kvar i den mentaliteten hon har utvecklat under resans gång. Berättaren applicerar 

även sina känslor inför den nya miljön på resten av familjen:  

 
Förvildade och sorgsna står vi på ostadiga ben och ser rädda in i det främmande ljus som bolmar ur 

vinklar och vrår, under buskarnas tunga grenar och blad.  

Stjärnorna, månen, havets glans av tenn, håller oss till sig, ger ifrån sig ett mörker, i sig ett ljus. Där finns 

intet farligt, intet ont, som inte också finns i oss. (s. 37) 

 

I civilisationen är familjen nu plötsligt ”förvildade” men det finns en acceptans och en 

sentimentalitet kring naturens koppling till dem. Det som har verkat ont och farligt i naturen 

förstås nu finnas även inom dem. Det här stämmer in med den klassiskt pastorala inriktningen 

eftersom kontrasterna mellan civilisation och natur förstärks, och då till naturens fördel. 

Civilisationen framställs som något ont och korrupt genom hela stycket, vilket passar både 

inom den klassiskt och romantiskt pastorala inriktningen.60 Citatet kan även tolkas visa på en 

symbios mellan människan och naturen, vilket även Cristine Sarrimo anser vara extra 

                                                
60 Garrard 2012, s. 39.	
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utmärkande i I ett annat land.61 Den här symbiosen går även att förklaras genom bilden av 

”vilden”. Light förklarar att det finns en uppfattning om att den förvildade människan inte kan 

lämna naturen eftersom denne har en kognitiv vildmark eller vildhet inom sig.62 I ovanstående 

citat verkar berättaren se sin förvildning som något överlägset den civiliserade människan. 

Under familjens vistelse på motellet låser barnen in sig i ett rum där de inte gör 

något annat än att bevaka ett frökorn av ett vattenblomster som deras mamma har gett dem. 

Jagberättaren är skeptisk över att dessa frön ”skall gro av nästan ingenting. Ändå undrar jag 

om det verkligen finns någon näring att ta av i det tomma, rena vattnet” (s. 40). Kranvattnets 

renhet är tom och borde inte kunna skapa det liv berättaren upplevt i naturen. Det är först när 

fröet plötsligt har grott som glädjen kommer tillbaka hos barnen. För berättaren innebär det 

även att hon lyckas hitta tillbaka till sitt samband med naturen: 

 
Jag tänker på allt jag sett. 

På grottorna, havet, källorna, och att det finns i mig, att allt det bor i min krona, mitt grenverk, som en 

trogen vind, att plocka och bruka, för om jag vill märker jag att jag kan känna sältan i vinden, vätan i 

sanden, svärtan i grottorna, hettan i källdunsterna, och detta stora, fruktansvärda – lyckan, djupet och 

landet – samlar sig, trotsar rummets väggar, tak och golv, allt byggt, och väller upp ur mig, vräker sig ut 

och sprider mig som frön ur min fruktans och tvekans kapsel! (s. 40) 
 

Med det här avslutas den första delen i I ett annat land. Berättarjagets lycka över insikten att 

hon har med sig naturen vart hon än går gör att hon på ett sätt känner sig ”redo” att acceptera 

sin tillvaro i civilisationen. Hennes kortvariga besök i naturen, då hon under många tillfällen 

kände sig som ett med den, förvandlas till en motivation, kraft och tröst i situationen. Således 

blir även den pastorala cirkeln sluten i och med att huvudkaraktären nu känner sig redo att 

återvända till civilisationen tack vare sitt nya förbund med naturen. Det här kan kopplas till 

den amerikanskt pastorala inriktningen i och med att naturen nu har gett henne nog lärdomar 

och insikter för att kunna återvända till det urbana livet.63  

 Huvudkaraktärens acceptans och villighet att återvända till civilisationen blir 

tydligare i det följande prosastycket ”STJÄRNOR”. I skolan lär hon sig att sätta in naturen i 

ett mänskligt system, de odlar, mäter och målar av: ”I gryningen hukar vi oss som svampar 

tätt intill varsin grodd och mäter, kisar, ritar, antecknar och färglägger. […] En svindlande, 

ojordisk känsla … en grodd! en grodd! jag har ritat en grodd! det liknar en grodd!” (s. 45-46). 

                                                
61 Sarrimo 1997, s. 528. 
62 Light 1999, s. 138. Light förklarar att det här är en tendens som uppkommer inom bilden av den klassiska vildmarken där 
den civiliserade människan är överlägsen den icke-civiliserade människan. 
63 Garrard 2012, s. 55. 
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Hon upplever den här känslan av mänsklig skapade som ”ojordisk” men är stolt, samtidigt 

som hon känner sig annorlunda och menar att ”Jag är inte av denna världen” (s. 46). Det här 

knyter an till Österholms analys av hur Kandre i andra verk gestaltat karaktärer som känner 

sig avvikande och annorlunda.64 Huvudkaraktären tycks fortfarande uppleva de två världarna 

natur och civilisation som kontraster men de är även kontraster som dras till varandra. När 

hon är ute i skogen med sin klass händer dock något ovanligt: 

 
Men när jag ser upp blir jag en smula förvånad. 

Den glänta jag ser in i är ingen vanlig glänta: fyra stolar, en byrå, ett bord och en säng … den är möblerad 

som vilket rum som helst. 

Jag står stilla. Det är som i en saga. Det ser alldeles verkligt och inte alls konstigt ut. Skuggorna faller 

över rötter och stenar.  

Sängen är bäddad. 

Jag vet att jag inte borde se det, men utan att vidröra något kan jag ändå känna stolens konturer, bordets 

skåror, örngottets fåll. Och jag är inte förvånad längre. (s. 50)  
 

Det verkar helt plötsligt som att den balansgång berättarjaget gått mellan natur och kultur har 

upphört och hon står nu stadigt – i kulturen. Barnet har blivit inskolad i den mänskliga 

kulturens bild av naturen där ett vardagsrum mitt i skogen känns verklig och sagolik. 

Människans plats i, och exploatering av, naturen har med ens accepterats. Garrard förklarar 

även hur den amerikanskt pastorala inriktningen gärna gestaltar människans känsla av epifani 

i naturen.65 Ovanstående stycke skulle mycket väl kunna klassificeras som en uppenbarelse, 

eftersom berättarjaget även markerar att hon vet att hon inte borde se det hon ser.  

  De prosastyckena som cirkulerar i en urban miljö innefattar en tendens hos 

huvudkaraktären att söka sig till mer rurala miljöer. Hon rymmer iväg till bondgården men 

finner där ett övergivet landskap: ”Den liknar mest en skål: rund, och full av saker … rostiga 

spadar, orörliga, kvarglömda ting, som om någon helt plötsligt gått sin väg och aldrig brytt sig 

om att komma tillbaka” (s. 47). De amerikanskt pastorala uttrycken tycks här inte vara 

fullände eftersom berättarjaget kritiserar bondgården.66 Det kan även tolkas som att 

jordbrukssamhället generellt har förfallit, och dess tidigare nära samband med naturen har 

försvunnit. Jordbrukssamhället ses nämligen ofta som närmare naturen bland annat eftersom 

                                                
64 Österholm 211, s. 245 
65 Garrard 2012, s. 54. 
66 Ibid., s. 55. 
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man kan finna djur där.67 Berättarjaget verkar nämligen uppskatta andra delar av bondgården: 

”I hönshuset tyckte jag om att vara. Fåglarna är inlåsta i sina burar och skrämmer mig inte” (s. 

47). En tolkningsmöjlighet här är därmed att se huvudkaraktären som på jakt efter en plats där 

civilisation och natur möts och interagerar med varandra, vilket ändå faller inom det 

amerikanskt pastorala.68  

  I det avslutande prosastycket ”HETTA” då huvudkaraktären befinner sig vid en 

sommarstuga verkar gränslandet mellan natur och civilisation vara harmonisk. När hon går 

runt i skogen konstaterar hon: ”Allt är som det brukar: orubbliga, mossludna stenar, snåriga 

rotvältor, sänkor, gläntor och rädda djur. [– – –] Det är varmare härinne. Nästan som att vara 

inomhus” (s. 87). Det är även i den här till synes perfekta kombinationen av natur och 

civilisation som hon kommer till insikt om sin egen mänsklighet och att hon inte alls kan 

likställas vid naturen så som hon gjort tidigare: 

 
Jag märker att min kropp är en gräns, en strand. […] 

Jag vet, innerst inne: jag är inte allt detta. 

Jag är: armar, ben, hjärta, ögon, öron, hud, senor, brosk, nerver, ådror och blod och den låga som är jag är 

mycket liten och inte alls oändlig, odödlig och allsmäktig. 

I min ensamhet kallnar och styvnar jag. Jag är varken osårbar, outplånlig eller evig. (s. 91) 
 

Det är mötet med människans död som har gjort att hon kan skilja sin egen mänsklighet, sitt 

eget liv, från naturens liv. Ovanstående citat visar även hur berättarens kropp sätts i fokus. 

Ebba Witt-Brattström menar hur vissa av Kandres kvinnliga karaktärer uppvisar ett äckel 

inför sin egen kropp – något som inte blir tydligt här.69 Däremot har, det som Witt-Brattström 

definierar som, huvudkaraktärens ”djursida” fått komma till tals i verket.70 Det här citatet 

uppvisar dock berättarens känsla av att inte längre vara en del av naturen. Hon förstår att 

naturens evighet och styrka inte innefattar hennes kropp. Den här insikten anknyter till den 

amerikanskt pastorala inriktningen eftersom den betonar just människans förmåga att komma 

till insikt i naturen.71 Här är hon dock inte i en lika vild natur som hon tidigare har varit, men 

naturen är närmare än i det urbana. 

 

                                                
67 David Shumway, ”Nature in the Apartment. Humans, Pets, and the Value of Incommensurability”, i The Nature of Cities. 
Ecocriticism and Urban Environment, Michael Bennett & David Teague (red.), Tucson: The University of Arizona Press 
1999, s. 257. 
68 Garrard 2012, s. 55. 
69 Witt-Brattström 1993a, s. 181. 
70 Ibid. 
71 Garrard 2012, s. 55. 
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2.2 Vildmarken 
 
Man kan problematisera hur vildmarken i I ett annat land beskrivs eftersom huvudpersonen 

och hennes familj främst rör sig i turistområden, och som därmed egentligen inte kan 

klassificeras som vildmark eftersom den är påverkad av människan. Det här är ett vanligt 

förekommande problem i gestaltandet av vildmarken. Garrard menar att den ideala 

vildmarken är helt fri från människan, men i berättandet om vildmarken finns ett mänskligt 

subjekt alltid delaktigt.72 Berättarjagets säregna koppling till naturen kan dock tolkas som att 

hon faktiskt lyckas närma sig en natur bortom människan. Att vildmarken på ett sätt förstås 

som helt igenom icke-mänsklig. Men hennes koppling till naturen är inte konstant från den 

stunden hon träder in i den, utan hon går hela tiden en balansgång mellan natur och kultur. 

Det finns en risk i att gestalta naturen som om den vore medveten eftersom naturen då 

likställs med de kulturella och sociala formerna hos mänskligheten. Detta skulle medföra en 

förståelse av naturen utifrån mänskliga strukturer.73  

 
2.2.1 Den onda vildmarken 
 
Vid en första anblick av hur naturen beskrivs i I ett annat land tycks den mörk, föränderlig, 

mystisk, kraftfull och förrädisk. I de inledande prosastyckena färdas karaktärerna med bil 

genom de olika landskapen, genom naturen, vilket innebär att det är genom en mänsklig 

artefakt som de ser naturen. Huvudkaraktären förklarar det genom: ”Mot kvällen ser jag mitt 

ansikte i bilrutan. Det liknar en blek dubbelexponering och flyter färglöst över 

broccoliformade dammoln och döda landskapssjok” (s. 7). Utanför bilrutan tycks allt lika dött 

och färglöst som bilden av huvudkaraktärens egna ansikte som reflekteras i rutan. Den här 

bilden utvecklas sedan: ”Tillsammans lutar vi oss mot rutan. Det är som att se på teve. Därute 

silas mörkret ur buskar och träd, som en ond grå gas” (s. 8). När berättaren ser naturen genom 

det mänskliga ögat, eller genom en mekanisk produkt, framstår naturen som något ont och 

som ett mänskligt påfund. Bilrutan blir en tv-skärm som visar upp bilden av naturen som 

något människan har skapat; i det här fallet en ond och mörk plats. I det första prosastycket 

”In i berget” är det även just naturens mörker som slås mot huvudkaraktären och som 

skrämmer henne. Den klassiska bilden av vildmarken befästs alltså här men problematiseras 

eftersom berättarjaget bekräftar vildmarken som just en bild på en tv-skärm.74 

                                                
72 Garrard 2012, s. 78. 
73 Ibid., s. 78–79. 
74 Light 1999, s. 139. 
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  Berättarjaget förklarar i de allra första prosastyckena hur hon ofta verkar hamna 

i naturens våld, som till exempel när hon ger sig in i skogen: ”Den tunna, kusliga vinden steg. 

Den kom långt bortifrån, lockade oss i fel riktning och sjöng oss till sig. Och inget kunde vi 

göra, för vi var i dess våld!” (s. 15). Samtidigt är det just detta våld, detta mystiska djup som 

naturen sänder ut, som får huvudkaraktären att utveckla ett starkt band till den: 

 
Vi känner redan dunsterna strömma till och slinka mellan stammarna. De väcker en uråldrig oro till liv i 

oss.  

Mamma och Pappa frustar och Astrid vänder sig gång på gång om, men jag suger oron till mig, fastän jag 

inte vill. 

Den förlöser ett vagt minne som växer sig starkare: sumpmark, dy, slam och salta dofter: svavel, gaser 

och grymma onda ting som består. (s. 16) 
 

I ovanstående citat kan berättarjaget tyckas minnas sin egen koppling till naturen. Den 

uråldriga oro hon upplever har ett samband med naturens uråldrighet. Det här minnet kan 

tolkas som en typ av nostalgi, vilket är vanlig förekommande inom den pastorala genren.75 

Härifrån upplever hon även hur ”[s]kogen dör successivt” och hur ”jordens sten och berg 

angripits av en röta, mask eller pest” (s. 16-17). Minnet och oron som målas upp här kan 

tolkas som en oro inför naturens förstörelse, och som en nostalgiskt bild över det förflutna 

som en bättre tid för naturen. På ett sätt skulle man alltså kunna säga att vildmarken här 

presenteras som det klassiskt pastoralas bild av det förflutna.76 Det här kan man även tolkas 

som en medvetenhet om dagens miljöproblem. Naturen gestaltas som att den har påverkats 

negativt av mänsklig inverkan och förändring – något som inte var fallet i det förflutna. 

Som tidigare nämnts gestaltas naturen till en början som den klassiska 

vildmarken – som ond och farlig. Men relativt snabbt utvecklas bilden till något mer 

komplext. Naturen framställs ofta som utanför människans kontroll, det vill säga som otämjd. 

Men eftersom det är denna okontrollerade kraft och frihet i naturen som fångar berättarjaget 

blir bilden av naturen därmed mer naturligt romantisk. Den romantiska bilden av vildmarken 

som både fasansfull och spännande grundläggs alltså här.77 Samtidigt skulle den bilden av 

vildmarken inte alls behöva handla om en otämjd och spännande natur, utan istället påpeka 

människans etiska ansvar inför naturen. Det här skulle innebära att den ”uråldriga oro” som 

berättarjaget upplever i naturen även innebär att människan har ett ansvar över naturen, eller 

                                                
75 Garrard 2012, s. 41. 
76 Ibid., s. 42. Garrard förklarar även hur det klassiskt pastorala kan hylla nutidens natur och längta till en framtid som ses 
mer hoppfull för naturen.  
77 Ibid., s. 71. 
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över sin plats i naturen. Det här skulle man kunna tolka som en viss medvetenhet kring 

hållbarhet eftersom människan bör reflektera kring sin miljöpåverkan.  

 Beskrivningarna av vildmarken fortsätter att förmedla en mystisk ton genom 

verket. Att det okända i naturen väcker ett intresse hos berättarjaget utvecklas även: 

 
Men här slutar vägen och vi måste kliva ur och till fots forcera ett brett bälte av grönska, tistlar och 

nässlor. 

Vi vänder oss nyfiket mot vattnets frasande. 

Astrid och jag står på tå men kan ändå inget se. 

Solen sticker fram ur talltopparna längre bort, på andra sidan forsen. Ett känsligt, mystiskt ljus vidgar allt. 

Pollen och knott vandrar förstorade som genom en tung, klar vätska, och virvlar glödande runt oss. (s. 29) 

 

Även om naturen beskrivs som mystisk verkar den inte längre skrämma berättarjaget utan nu 

tar acceptansen och intresset över, vilket skapar en ytterligare dragning till naturens mörker 

och okända mark. När huvudkaraktären och Astrid stöter på en död hund ser de på kroppen 

men de blir inte rädda: ”Det skrämmer oss inte, för vid våra fötter ligger bara päls och ben 

som myrorna ätit sig in i och bebor i långa gångar och tunnlar där en gång märgen fanns” (s. 

31). Även här kan man alltså se hur naturens kretslopp och processer sätts i fokus och skänker 

en slags trygghet till karaktärerna. Beskrivningen av hur myror gjort tunnlar i märgen ger en 

relativ otäck bild, men för berättarjaget är den här bilden av vildmarken helt naturlig. 

Kombinationen av den romantiska vildmarken och synliggörandet av naturens 

ekologiska processer skapar ett förhållningssätt till vildmarken som kraftfull och mystisk men 

samtidigt som en del av ett tydligt system som är förståeligt för människan. Man kan även se 

hur naturen byggs upp från bilden av den romantiska vildmarken genom att det inte enbart är 

de mest bildsköna naturområdena som gestaltas. Även om vildmarken upprepade gånger 

framställs som skön och vacker, liksom i den romantiskt pastorala inriktningen, beskrivs även 

sumpmark och tundror ur ett mindre bildskönt perspektiv. Den romantiska vildmarken och det 

romantiska pastorala uppvisar gärna skönheten men även de förbisedda och mer utsatta 

områdena i naturen.78 

 

2.2.2 Förmänskligande av vildmarken 

 
Bilden av vildmarken som skapas i verket förändas och återställs i takt med huvudkaraktärens 

uppfattning av den. Det är hennes subjektiva uppfattning av vildmarken som berättas vilket 

                                                
78 Garrard 2012, s. 53. 
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innebär att den i ena stunden beskrivs som en natur bortom människan och i den andra 

framställs inom den mänskliga konstruktionen av naturen. Detta förstår vi när berättarjaget 

förklarar naturen som ett sagoland: ”En annan kväll, när solen gått ner, åker vi in i skogen: ett 

sagans land!” (s. 14). Här kan man se att den mänskliga kulturen tidigt har grundlagts hos 

barnet genom just sagor. Bilden av naturen har skapats av mänsklig kultur och är inte direkt 

upplevd av barnet själv. Huvudkaraktären förklarar hur de ”försöker läsa anslagen i 

skogsbrynet” (s. 14, min kursiv). Vildmarken förskönas här till något mänskligt och 

igenkänningsbart. 

I verket tillskrivs naturen genomgående mänskliga känslor och egenskaper. Det 

här motsvarar det som Garrard definierar som en pathetic fallacy inom det pastorala.79 Det är 

ständigt återkommande i I ett annat land, både när det kommer till naturen och till djuren. I 

”Vid havet” förmänskligas djur och får därmed ett likvärdigt liv i förhållande till människan. 

Det här synliggörs när huvudkaraktären och Astrid finner en till synes död krabba på 

stranden: 

 
Kanske är den redan tom inuti och fjäderlätt? Men när vi pressar oss mot dess sida händer ingenting, och 

när vi fattar den stora, röda gripklon förstår vi att den fortfarande spränger av krabbhjärtan, 

krabbdrömmar och krabbminnen, och att den bara stannat helt flyktigt, som en klocka. (s. 26) 

 

Här likställs även krabban vid ett materiellt, mänskligt skapat ting, vilket på ännu ett sätt för 

den närmare den mänskliga kulturen. Man kan dock se att genom att karaktärerna ger krabban 

drömmar och minnen förminskas även dess sanna natur eftersom man antar den vara som 

människan.  

Bortsett från djuren återkommer beskrivningar som: ”[d]et sträva gräset hör oss 

komma” och ”[t]rappor leder ner och vi trippar in i bergets svarta strupe” (s. 29 och 12). Att 

vildmarkens mörker och mystiska drag förklaras genom mänskliga egenskaper kan både 

skapa ett närmare band till naturen, men även förminska den. Garrard påpekar att tillskriva 

naturen mänskliga känslor, så som sker genom en pathetic fallacy, beskrivs som ett felslut 

eftersom man felaktigt indikerar att naturen har mänskliga egenskaper.80 Man närmar sig 

därmed enbart naturen eftersom den känns igen som något mänsklig, snarare än icke-

mänskligt. 

 

                                                
79 Garrard 2012, s. 40. 
80 Ibid. 
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2.2.2 Vildmarkens krafter 
 
Vildmarken i I ett annat land beskrivs för det mesta i relation till berättarjaget själv. Naturens 

krafter sätts emot människans krafter och det kan tolkas som att det ger en insikt om hur 

naturen är övermäktig människan. Det här utvidgas till ett hävdande av att naturen är starkare 

än civilisationen: 

 
Längst upp ser vi en rödrostig, övergiven järnvägsbro, bräckligt byggd över forsens vilda vatten. Berget 

gnager i dess rör och bjälkar. Klipporna växer som kristaller, lager för lager, utåt. Snart finns här bara 

berg igen, snart är passet tillslutet och forsen en underjordisk ådra från en källa längre in. (s. 30) 

 
Även det här passar in i perspektivet av den romantiska vildmarken eftersom citatet tydligt 

markerar en vild natur som människan ska ta avstånd ifrån, eller lämna ifred.81 Naturens 

processer lever vidare trots mänsklig påverkan, och fungerar därmed som bäst ostörd. 

Samtidigt uppvisas berättarjagets egen kraftmätning mot vildmarken som något förlösande 

och livsingivande. Det här kan man se exempel på i hennes möte med vattnets krafter: 

 
Vi pulsar fram till dess vi inte längre bottnar. Vi faller, faller. 

Forsen mal och rullar runt oss. En kraft tonar upp sig ur mig, […]. 

Styrkan hamrar och slår under pannan och upp ur tånaglarna, ut i hela mig. Jag bänder upp strömmarnas 

tröga, tunga portar, snubblar över dess knottriga bulor och gräver mig hungrigt fram, med skogen 

skimrande för mitt inre. [– – –] 

Det kittlar i maggropen av spänning och fruktan, och ändå sjuder ett slags glädje djupt inom mig. 

Jag tänker: Om vattnet tar mig! Om vattnet tar mig! 

Jag är trött, men stark. Vill sjunkande somna, och ändå inte. (s. 32-33) 

 

Min tolkning är att livskraften, eller överlevnadsinstinkten, som berättarjaget här drabbas av 

är kommen ur naturen själv. Naturens våld och kraft överförs till människan. Den 

överrumplande insikten att vattnet kan ta bort ens existens är inte skrämmande utan ger bara 

mer kraft. Vildmarken i I ett annat land är alltså, hävdar jag, tydligt romantiskt präglad, men 

innefattar även en komplexitet inför människans etiska ansvar över naturen och gestaltningen 

av naturens processer. 

 

 

 

                                                
81 Hansson 2007, s. 64. 
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2.3 Det urbana 
 
2.3.1 Det onaturliga hemmet 
 
Den första bilden vi får av det urbana i I ett annat land är, som tidigare nämnt, i ”Bortom 

berget”. Här har familjen landat vid ett motell efter sin långa bilresa och huvudkaraktären 

känner sig förvirrad över att nu befinna sig i civilisationen. I det här prosastycket förmedlas, 

mer än i någon annan del, civilisationens negativa sidor och tillgjordhet. Bilden av 

civilisationen här kan ses ha formats efter både det pastorala och den romantiska vildmarken; 

det urbana är smutsigt, onaturligt, och falskt.82 Kontrasterna mellan natur och civilisation 

framställs som inom den klassiskt pastorala inriktningen där naturen är riklig och fridfull 

medan det urbana är opersonligt och destruktivt.83 Berättarjaget betraktar alla de ljus som 

omringar motellet och konstaterar: ”Men inget har ett eget ljus. Betongen hos det lustigt 

snövita taket lyser inte av egen kraft, brinner inte självmant, och ligger utan rötter långt ifrån 

den ådra ur vilken jorden hämtar sin glans” (s. 38). Upplevelsen av allt detta artificiella i det 

urbana får henne att utbrista: ”Vi hör inte hemma här!” (s. 38). Berättaren ger familjen 

likvärdiga känslor medan andra människorna i civilisationen sätts under kritik:  

 
Människorna kurar i rum och källare, bakom dörrar, mellan väggar, bakom fönster, under tak och över 

golv, och tror att de byggt sig bort från träden, stenarna och sanden; all skönhet också. (s. 37) 

 

Människans behov av att skydda sig från naturen, att bygga hus och hem, blir för berättaren 

något fult. Det här knyter även an till partiet i ”Bland källorna” där berättaren påpekar hur 

turisterna runt omkring henne egentligen längtar till ”sig själva och hem” (s. 16). Ett rum, 

eller ett hem, blir därmed direkt en uteslutning från ”all skönhet” som nu är naturen för 

huvudkaraktären. Att barnen går in i ett depressionsliknande tillstånd under tiden som de 

befinner sig på motellet kan även tolkas vara en effekt av att pappan ska försöka finna dem ett 

hus. Ett hem som kommer ta dem längre ifrån det sköna. Maria Mies förklarar att sökandet 

efter ett hem egentligen handlar om ett sökande efter naturen. Mies menar att det så kallade 

hemmet i en stad snarare är kopplat till anonymitet, ensamhet och hemlöshet.84 Att 

berättarjaget ifrågasätter hemmet i civilisationen kan därmed vara kopplad till en uppfattning 

om att det gör människan hemlös eftersom naturen är hennes sanna hem.  

                                                
82 Light 1999, s. 137. 
83 Garrard 2012, s. 39. 
84 Mies 2014, s. 141. 
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 Ifrågasättandet av huset, eller rummen, i civilisationen utvidgas även i 

”HJÄRTAT”. Berättarjaget befinner sig nu på ett fritids eller en skola och betraktar sin 

mamma som har lämnat henne där: ”Sedan står jag i fönstret och ser mamma köra bort, ut i 

vida världen, som är främmande och liten och tyst. Ett slags monter. Ett akvarium” (s. 62). 

Inomhus förminskas världen utanför och den blir inlåst för att enbart betraktas på håll. När 

huvudpersonen sedan blir upphämtad förbyts bilderna: ”Fröken K står i fönstret och vinkar, 

avlägsen och blå som en fisk bakom allt glas” (s. 63). Det här skapar en bild av den urbana 

miljön som ständigt inlåst, var berättaren än befinner sig. Även det här partiet kan knytas an 

till Mies resonemang om hemmet i civilisationen som anonymiserande och ensamt. Väggar 

och fönster ger skydd men stänger ute natur, som berättarjaget även förklarat som ”all 

skönhet”. Mies menar även att sökandet efter naturen i viss mån är relaterat till estetisk 

skönhet och njutning, vilket leder till semestrar och turism bort från civilisationen.85 

Berättarjaget verkar uppleva en instängdhet i civilisationen, en upplevelse som skulle kunna 

leda till en önskan om att söka sig bort – exempelvis på semester i naturen.  

 

2.3.2 Staden 
 
Det urbana kritiseras även i prosastycket ”I STADEN”. Staden tycks omgärda allt och alla: 

”Vi står under de låga träden intill avgrunden. Härifrån syns staden, som ändå alltid är 

överallt” (s. 67). Trots den del av naturen som hon ändå upplever i det urbana inser hon att 

även den är urban. Den här känslan beskrivs ytterligare när hon besöker en park i staden: ”I 

den lilla parken – en fyrkant bland gator och hus – sitter gubbar och gummor som sopor, och 

duvorna sover tjocka under papperskorgar och bänkar” (s. 70). Bilden av parken blir till en 

inträngd del av staden, som verkar förfalla till en sophög. Även djuren verkar må dåligt på 

grund av att de blir matade av människorna. Naturen i det urbana verkar här vara förpestad av 

människorna. Trots att naturen är kontrollerad och inrutad i ett område i staden, och 

antagligen är till för att försköna området, har människorna ändå förstört dess skönhet. Det 

här skulle även kunna säga något om hur människan förhåller sig till naturen bortom staden.86 

En tolkning är att människans kontrollerande av naturen förstör den och dess skönhet. Det här 

är dessutom vad Mies menar är en negativ effekt av människans sökande efter naturen – att 

finna den är att förstöra den.87 

                                                
85 Mies 2014, s. 141. 
86 Hansson 2007, s. 62.	
87 Mies 2014, s. 145. 
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 Bilden av det urbana antar även en sentimental ton, en sorgsenhet över de 

aktiviteter som pågår i staden: 

 
Damm bolmar över hustaken längre bort, men utan lukt av rök eller eld. 

Vi går och ser karlarna riva ett hus. 

Från ett gathörn ser vi huset suckande sorgset dråsa mot jorden. 

Släggan viner strävt genom luften och bultar harhjärtat mot de spröda husväggarna. Gamla, trogna, 

flagnande sköna dröjer de, tyngdlöst spända i luften, höjda i en sky av uråldrig, sprucken sten och 

murbruk. […] Handfat, spisar, toaletter och diskhoar klamrar sig in i det sista kvar, med långa rötter in i 

väggarna, och grävskopan mullrar så högt att oljudet gör oss gråtfärdiga. (s. 72-73) 
 

Byggnaden antar här mänskliga känslor och förklaras även med detaljer från naturen. Genom 

att beskriva rören som rötter och hur huset suckar sorgset skapas en ny bild av det urbana. Det 

kan tolkas som en sorgsenhet över att riva en mänsklig skapelse, som byggts av naturens 

resurser. Möjligtvis kan man tänka sig att den trygghet som ändå finns i det urbana blir satt ur 

balans vilket skapar en rädsla.  

  Andrew Light förklarar hur det klassiska synsättet på vildmarken som farlig och 

ogästvänlig även kan appliceras på bilden av det urbana, vilket har gjorts i studier om bilden 

av förorten och dess invånare.88 Vissa delar inom det urbana kan likställas med det farliga i 

vildmarken som civilisationen har försökt skydda sig mot.89 I I ett annat land skulle man 

kunna se det som att barnen applicerar det farliga på de vuxna, och framförallt på männen i 

staden. Witt-Brattström menar dessutom att det finns ett återkommande motiv av den hotfulle 

mannen hos Kandre.90 Det är dock inte tydligt utskrivet här att de vuxna skulle vara ”vilda” 

och likställas med naturen, utan att det är snarare deras koppling till det urbana som gör dem 

skrämmande. I ett parti liknas dock ”fyllbultar” vid björnar: ”Husen ser obebodda ut, men 

fyllbultarna sover i rummen under jord, i källare och schakt, som grymtande, raggiga björnar” 

(s. 71). För att minska sin rädsla tänker de på visan ”Björnen sover” – på ett sätt blir det 

därmed kulturens bild av naturen som skapar trygghet i det vilda urbana.  

 
2.3.3 Mötet mellan civilisation och natur 
 
En annan bild av naturen i det urbana framställs i avsnittet ”Carmen och Carola”. 

Huvudkaraktären befinner sig på museum med sin vän och betraktar ting från naturen som är 

en del av utställningen: 
                                                
88 Light 1999, s. 140. 
89 Ibid. 
90 Witt-Brattström 1993b, s. 308. 
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Det finns många saker att se: alla djuren bakom glas: jättelika ben och skallar: sälar och sjölejon bakom 

uppspända snören: den stora valen som en gång var café: uppsprättade ekorrar i flaskor: två bäbisar i 

formalin: glittrande fiskstim i mörka, sammetsklädda montrar: trolska bitar skog i glasskåp, infällda i 

väggarna, i särskilda rum. (s. 80-81) 

 

Här ges en tydlig bild av hur mänskligheten har stängt in naturen för beskådande. Det 

förmedlar även en beskrivning av hur man som museibesökare får uppleva naturen i det 

urbana, och då på ett väldigt avskalat, vetenskapligt och underhållande sätt. Det här knyter an 

till hur bilden av vildmarken förändrades efter den vetenskapliga revolutionen under 1600-

talet.91 Naturen reducerades till någon mekaniskt som fungerade inom bestämda lagar. 

Garrard menar att den här bilden av naturen förminskar den och tar den längre ifrån dess 

organiska helhet.92 Här kan man därmed se en bild av hur det urbana presenterar naturen 

utifrån de vetenskapliga grunderna som tar naturen i kontroll.  

  Barnen verkar medvetna om att ingenting lever i muséet samtidigt som de 

lyckas kliva in en annan värld som för dem närmare naturen och som får deras hjärtan att slå 

”fortare, vildare” (s. 81). Med ens tycks även djuren bli levande:  

 
Vi står tysta och hör djuren hålla andan. 

Tystnaden träs genom de uppstoppade, dammig kropparna och någon går långt under oss. 

Hyenan står spänd till hugg: tigern störtar sömnigt ut mot oss: stående i en konstig vinkel lutar sig vargen 

mot ett hårt, argt motstånd. (s. 81) 

 
Det här skapar dock fortsatt en bild av naturen i det urbana som något människan kan 

kontrollera. Det ger även en bild av hur människan är högst upp i näringskedjan eftersom de 

har lyckats ta in alla dessa djur till det urbana och utplåna det hot som de kan tyckas utsätta 

människan för i naturen. I muséet, och i förlängningen även i det urbana, utgör naturen inget 

hot. Istället utgör det urbana ett hot: 

 
Skräp blåser över gatorna och vi letar i papperskorgar efter flaskor att panta, sträcker oss högt över det 

knappt förnimbara ljudets gräs. 

Faror lurar överallt och vi hittar ingenting. (s. 73) 
 

                                                
91 Garrard 2012, s. 69. 
92 Ibid. 
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Det urbana i I ett annat land kan därmed ses som något negativt och farligt. Naturen har 

pressats undan och människan har tagit kontroll över dess beståndsdelar, och satt sig själv 

högst upp i näringskedjan. 

 I det avslutande prosastycket ”HETTA” befinner sig berättarjaget fortfarande i 

civilisationen, men liksom i flera av de tidigare styckena är varken det urbana eller naturen 

lika närvarande som tidigare. Huvudkaraktären befinner sig nu vid vad man skulle kunna 

tolka som en sommarstuga, ute på landet. Naturen är således närmare, men civilisationen är 

ändå närvarande. Det går att tolka som ett mellanland av civilisation och natur, så som man 

inom den amerikanskt pastorala inriktningen strävar efter att hitta.93 Sommarhuset och des 

ting får här en annan, mer målande beskrivning: 

 
Klockan (det gula husets svaga puls), bäddsoffan (den man kan dö i), det lilla soffbordet, fåtöljerna och 

sekretären, allt doftar konserverad vinter, gamla kuddar, syltburkar, mögel och mus. Det främmande taket 

glider undan och växer som ett moln. 

Fönstrena står på vid gavel. Gardinerna sugs in och ut. Luften pumpas runt och är alltid ny och ren. (s. 86) 

 

Tingen i huset får liv och blir en del av den mänskliga naturen, det vill säga den mänskliga 

naturens liv och död. Klockan är dess puls och soffan erbjuder en plats att dö på. Hemmet är 

inte heller längre en instängd plats utan taket är öppet mot himlen, fönsterna erbjuder naturens 

friska luft och naturens årstider finns kvar i husets dofter. Det är på den här platsen som 

berättarjaget möter den mänskliga döden. När en person i hennes närhet dör verkar hon dock 

uppleva en slags acceptans över döden och en glädje över att vara vid liv: ”Jag kan inte låta 

bli att le, intakt, ute i farstun” (s. 90). Jag tolkar det som att berättarjaget har kommit till insikt 

om naturens eviga liv och sina egna begränsningar som människa. Hon förstår att hon inte är 

natur, men hon är heller inte civilisation och kultur. Hon är en kropp. En kropp som är vid liv. 
 

 

  
 

  

                                                
93 Garrard 2012, s. 55. 
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3. Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att ur ett ekokritiskt perspektiv undersöka förhållandet 

mellan människa och natur i Mare Kandres I ett annat land. Jag har undersökt hur de olika 

bilderna av vildmarken, det pastorala och det urbana manifesterade sig i verket och hur dessa 

kunde kopplas till miljöproblematiken. Jag har främst använt mig av Greg Garrards 

ekokritiska teorier och en hermeneutisk tolkning av verket för att besvara mina 

frågeställningar. 

I uppsatsen har jag visat att det finns tydliga pastorala tendenser i I ett annat 

land och att dessa spänner över alla de tre olika inriktningarna som Greg Garrard definierar; 

klassisk, romantisk och amerikansk pastoral. I verket finns en cykel av flykt och återvändande 

och naturen framställs som idyllisk i relation till civilisationen. Det pastorala var särskilt 

påtagligt när det gäller hur berättaren fann insikter och lärdomar i naturen som gjorde henne 

redo att återvända till civilisationen. Jag visade även på hur turismens roll i verket kan 

kopplas till det amerikanskt pastorala eftersom den innebär en kombination av natur och 

civilisation.  

I andra delen av analysen visade jag hur vildmarken gestaltades på ett 

romantiskt sätt – den framstår som skrämmande men samtidigt spännande. Den romantiska 

vildmarken skapar ett intresse hos huvudkaraktären att närma sig naturen och en vilja att 

återvända till den i civilisationen. Den romantiska vildmarken skulle i och med det kunna ses 

som en motivation för det pastorala i verket.  

I verket finns det även en beskrivning av naturen som tämjd – något som är 

vanligt förekommande när det gäller den pastorala vildmarken.94 Min tolkning av vildmarkens 

gestaltning i verket innefattar att det även finns en underförstådd kritik av människans försök 

att kontrollera och tämja naturen, till exempel i gestaltandet av turism. Mänsklighetens 

skapande av turism, på grund av en önskan att återvända till naturen, har lett till ett 

exploaterande av naturen för ekonomisk vinning. Själva turistandet i sig leder även till att 

naturen förstörs.95 Jag tolkade det som att den här kritiken uttrycktes genom huvudkaraktärens 

känslor av att inte känna igen sig i gruppen av turister och i hennes uttryck om att turisterna 

egentligen längtade hem när de befann sig i naturen.  

I uppsatsens tredje del analyserades det urbana i verket. Där visade jag att 

urbaniteten och civilisationen framställs som något onaturligt, instängt och negativt. 

                                                
94 Hansson 2007, s. 63. 
95 Mies 2014, s. 134. 
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Civilisationen sätts ofta i kontrast eller relation till naturen vilket är en vanlig företeelse inom 

det pastorala. I de allra flesta fallen framstår det urbana och civilisationen som något dåligt i 

förhållande till den fria, sköna naturen. Berättarjagets relation till både naturen och det urbana 

är dock sällan i balans och det finns därmed partier där civilisationen framställs som 

fördelaktig. Den här obalansen kopplade jag ihop med en strävan att vilja finna en medelväg, 

där natur och urbanitet kan samverka. Vidare kunde man se att naturen i civilisationen 

dessutom skildras som något tämjt och kontrollerat. Det här tolkade jag som att berättarjaget 

ser att människans förhållningssätt till naturen är att den bör kontrolleras för att inte vara 

farlig. Människan i civilisationen har satt in naturen i förståeliga system och inom avgränsade 

områden för att ha kontroll. 

 Jag har även undersökt huvudkaraktärens relation till naturen. Bilderna av det 

pastorala, vildmarken och det urbana är huvudkaraktärens subjektiva uppfattning. Det har 

visat sig att huvudkaraktärens relation till naturen är obalanserad. Min tolkning är att den kan 

vara påverkad av att hon är ett barn. Hos barnet finner man nämligen en liknande bild som 

den av naturen – vildhet och frihet.96 Den symbios, som även Cristine Sarrimo förklarar hos 

huvudkaraktären, är enligt mig en effekt av barnets frihet och närhet till naturen.97 Det knyter 

även an till Maria Margareta Österholms analys om hur huvudkaraktären i Aliide, Aliide i sin 

roll som avvikande flicka blir något annat än människa.98 Jag ser det som att barnet här blir en 

symbol för något gränsöverskridande, som har möjlighet att nå andra världar, in ”i ett annat 

land”. 

Till sist har jag undersökt om det finns det någon medvetenhet kring 

miljöproblem och hållbarhet som förmedlas genom bilderna av det pastorala, vildmarken och 

det urbana i verket. Explicit formuleras inte någon medvetenhet kring miljöproblematik eller 

hållbarhet. Men eftersom det existerar en samhälls- och civilisationskritik kan man ändå läsa 

in en viss medvetenhet kring människans miljöförstörelse i bilderna av det pastorala, 

vildmarken och det urbana. Huvudkaraktären förmedlar en känsla av att naturen bör lämnas i 

fred och att dess krafter är starkare än människans. Sammanfattat hoppas jag att den här 

uppsatsen har visat hur bilderna av det pastorala, vildmarken och det urbana framställs i I ett 

annat land ur ett ekokritiskt perspektiv. Förhoppningsvis har jag även lagt en grund till 

fortsatt ekokritisk forskning om Mare Kandre. Det finns definitivt mer att utforska i hennes 

skogar. 

                                                
96 Mies 2014, s. 140. 
97 Sarrimo 1997, s. 528. 
98 Österholm 2013, s. 245.	
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Bilaga 1: Omslag till  I ett annat land, Copyright 2012 Albert Bonniers Förlag och Mare 

Kandre. Formgivare Birgitta Emilsson. 

 


