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utbroderade tolkningar, lite mer av kritiskt ifråga-
sättande diskussion kring det manliga hjälteideal 
som Sigurd personifierar.

Men med tanke på materialets heterogenitet 
och omfattning förstår jag att det är omöjligt att 
gå på djupet i alla detaljer, och att det är en avväg-
ning mellan att göra personliga tolkningar kring 
enskildheter och mejsla fram övergripande linjer 
i ett stort historiskt material. Det den här boken 
saknar i animerande litteraturtolkningar kompen-
serar den för i spännvidd och historisk överblick. 
Det Ney föresatt sig att göra: att belysa hur berät-
tartraditioner om Sigurd Fafnesbane varierar mel-
lan olika kommunikativa kontexter, gör hon på 
ett förtjänstfullt vis, och boken väcker tankar om 
förhållandet mellan form och innehåll och hur ett 
visst innehåll, eller stoff, förändras och skiftar skep-
nad beroende på form och framställningskontext. 
För den lärare som ska undervisa i den norröna lit-
teraturen, samt den läsare som vill fördjupa sig i 
Sigurdstraditionens spridning i isländsk litteratur, 
medeltida epik och senvikingatida och medeltida 
bildkonst, utgör Neys bok utan tvekan en sakkun-
nig och instruktiv genomgång.

Katarina Båth

Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv. Red. Pe-
ter Degerman, Anders E. Johansson & Anders Öh-
man. Makadam. Göteborg och Stockholm 2018.

Den som för så där tio-femton år sedan visade in-
tresse för ekokritisk litteraturforskning fick ofta 
förbryllade, kanske rentav raljanta, kommentarer 
från sina kolleger. Vad har naturen med litteratu-
ren att göra, annat än som fond för litterära figurers 
agerande? Hur kan man säga något om världen om-
kring oss genom att undersöka litterära represen-
tationer av den? Litteraturen är väl ett mänskligt, 
kulturellt och språkligt alster, långt borta och helt 
avskilt från verklighetens ekosystem? Detta är di-
lemman som ekokritiken förvisso fortfarande har 
att hantera, men trots det – eller kanske just tack 
vare ett ökat intresse för sådana frågor – har forsk-
ningsinriktningen vuxit snabbt i Sverige. Ekokri-
tik är idag en etablerad och produktiv del av forsk-
ningen om såväl äldre som nyare litteratur. Detta 
torde ha både yttre och inre orsaker: yttre i form 
av en allt större medvetenhet om människans för-
ödande framfart i den materiella världen och där-
med hotande miljö- och klimatkris, och inre i form 

av utvecklingen av teoribildningar som utgår från 
en kritik mot antropocentrism och andra rådande 
maktförhållanden, som till exempel posthumanism 
och kritiska djurstudier. Genom att diskutera etiska 
förhållningssätt till och fästa fokus på den icke-
mänskliga ”naturen” – djuren, växtligheten, vatt-
net, vinden och jorden – i litteraturen, möjliggörs 
nya läsningar av gamla texter. Även nya sätt att se 
på människans, ”kulturens” och litteraturens plats 
i världen, och potentialen att skriva fram och för-
hålla sig till också det ickemänskliga, aktualiseras 
med hjälp av ekokritisk teori.

Ett gott exempel på ekokritikens fruktbarhet 
som utgångspunkt för litteraturforskning är före-
liggande antologi, Norrlandslitteratur. Ekokritiska 
perspektiv. Här är grundförutsättningen, som titeln 
antyder, den geografiska platsen Norrland. I anto-
logins inledning skriver redaktörerna att litteratu-
ren från Norrland kanske i särskilt hög utsträckning 
handlar om innebörden i begrepp som natur, i och 
med att landsdelen ofta har betraktats som vild-
mark eller som synonym med sina naturtillgångar. 
Den uttalade förhoppningen är att komplexiteten i 
de litterära skildringarna av Norrland ska tydliggö-
ras i den ekokritiska läsningen. I tolv artiklar, som 
är ordnade kronologiskt utifrån ämnen och förfat-
tarskap, skrivs således en mångfald olika perspek-
tiv på textuella representationer av Norrland fram, 
med dess natur, djur och människor. Inte bara skön-
litterära skildringar behandlas, utan också andra 
texter som turistreklam, policydokument och film 
utgör material för läsningar.

I de första två bidragen står Pelle Molins texter i 
fokus. Fanny Lindgren jämför i sin artikel ”Blickar 
på Norrland. Vad ser Fredrika Bremer och Pelle 
Molin?” Bremers utifrånblick på det norrländska 
landskapet och samhället med Molins inifrånblick. 
Mycket förenar de båda författarnas framställning 
av Norrland, men skillnaderna som Lindgren fri-
lägger härrör ur deras olika förhållande till plat-
sen. Hon visar också hur utifrånbetraktandet av 
Norrland reproduceras i nyare texter, som Martina 
Haags roman Det är något som inte stämmer från 
2015 eller TV-serien Midnattssol från 2016. I nästa 
artikel, ”Björn-Salmons ringdans med döden. Om 
kulturkritik och gränsöverskridande i en novell av 
Pelle Molin”, gör Anna-Karin Jonasson en läsning 
av en Molin-novell utifrån den tyske ekokritikern 
Hubert Zapf, som synliggör bland annat hur Molin 
problematiserar gränser som den mellan människa 
och djur. I litteraturhistorieskrivningen har Pelle 
Molin, enligt Jonasson, ofta lite nedsättande kall-
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lats för ”vildmarksromantiker”. Båda de här artik-
larna visar hur ekokritisk läsning kan lyfta fram en 
underliggande komplexitet hos Molin, när det till 
exempel gäller skildringen av djur och natur, som 
tidigare litteraturvetenskap har förbisett.

Det tredje bidraget i antologin behandlar tex-
ter från tidigt nittonhundratal, som inte är utta-
lat skönlitterära. Kari Haarder Ekman behandlar i 
artikeln ” ’Där ingen turist satt sin fot’. Vildmarks-
idéer i några texter för Lapplandsresenärer 1905–
1902” i stället guideböcker och reseskildringar, som 
skrevs för att locka turister till Norrland. Ekman 
visar hur detta var en tidig form av exploatering av 
platsen, och samtidigt hur det finns en paradox i att 
fjällvärlden skildras som orörd och vild, och där-
med lockande, samtidigt som denna lockelse ris-
kerar att omintetgöra just det orörda och vilda när 
turisterna invaderar den. Ekman visar också hur da-
gens turistnäring, till exempel i Sarek, har förhållit 
sig till denna paradox genom att inte göra vistelsen 
där alltför lättillgänglig och bekväm.

I antologins fjärde bidrag, ”Att skriva sig fri ge-
nom/från naturen. Exemplen Olof Högberg och 
Ludvig Nordström”, behandlar Peter Forsgren tex-
ter av Högberg och Nordström som på olika sätt 
behandlar förhållandet till naturen i en tid av mo-
dernitet och nationsbyggande, i uttalad opposition 
mot den tidigare romantiserade bilden av Norr-
land. En skillnad mellan författarna som Forsgren 
belyser är att i Högbergs fall är förhållandet till na-
turen förbundet med skapandet av en norrländsk 
identitet, medan det i Nordströms fall är ett förhål-
lande som måste offras för modernitet, industriali-
sering och ekonomisk utveckling. Naturen skildras 
hos Nordström som resurs för samhällelig tillväxt. 
Nästa text i antologin, ”Regio alpina sterilis. Sten 
Selander i fjällen” av Erik van Oijen, knyter an till 
det temat. I artikeln visar van Oijen hur Selander, 
som i litteraturhistorieskrivningen beskrivits som 
konservativ och antimodernistisk, kan omvärde-
ras genom en ekokritisk läsning av hans texter. Se-
landers antimodernism handlade nämligen också 
om en kritik mot just synen på naturen som resurs 
i förlängningen av modernismens framstegsnorm 
och fixering vid ständig innovation. Selander, som 
också var docent i botanik, förenar ett humanistiskt 
och ett naturvetenskapligt synsätt, här illustrerat 
med texter om fjällvärlden. Han föregriper också 
det då ännu inte myntade begreppet antropocen: 
den geologiska tidsålder då människans ingrepp i 
jordens geologiska och biologiska system oåterkal-
leligen har förändrat planeten.

Ulrika Lif undersöker i sin artikel, ”Dostojevskij, 
Ahlin, djuren – och jämlikheten”, betydelsen av hur 
icke-mänskliga djur behandlas i texter av Dostojev-
skij och Ahlin, den senare en författare med hem-
vist i Norrland. Lif utgår från både kritiska djur-
studier och teologiska studier i etik när hon visar 
hur medkänslan med djuren i dessa texter bär på en 
kritik av västerländsk rationalism i René Descartes 
efterföljd och i stället förespråkar en radikal kristen 
jämlikhetstanke där alla djur, inklusive människan, 
kan betraktas som jämställda.

Följande två artiklar i antologin handlar om 
olika aspekter av Sara Lidmans författarskap. An-
nelie Bränström Öhman utgår i artikeln ”Sara Lid-
man och ’sam-vettets’ ekologiska rum” från Lid-
mans fallenhet för ordlek, hur hon genom att ändra 
lite på vardagliga ord fick dem att expandera i be-
tydelse. Ett exempel på det är begreppet ”sam-vet-
tet”, som hos Lidman kom att omfatta en etisk och 
ekologisk tanke om sammanhang och samhörighet 
mellan människor, kultur och natur. Begreppet är 
kopplat till hennes politiska engagemang i globala 
såväl som lokala norrländska frågor, inte minst i 
romansviten Jernbanan, som Bränström Öhman 
visar. Men redan i debutromanen Hjortronlandet 
finns början till Lidmans undersökande av förhål-
landet mellan människan och naturen, vilket Anna 
Salomonsson belyser i nästföljande artikel, ”Män-
niskan och skogen. Makt- och ekokritik i Sara Lid-
mans Hjortronlandet”. Salomonsson visar hur Lid-
man arbetar med motsatser som modernt/tradi-
tionellt, rationalitet/intuition eller människa/djur, 
men utan att förutsätta dualism mellan dem och i 
stället problematisera och visa på hur komplex re-
lationen är. Därmed skrivs en kritik av olika makt-
relationer fram i Lidmans text.

Torgny Lindgren är en annan författare vars 
hemmahörande i Norrland har genomsyrat hans 
texter. Bo S. Svensson spårar i artikeln ”Vilja och 
nåd. Två ekokritiska begrepp i Torgny Lindgrens 
roman Till sanningens lov” ekokritiska tendenser 
i Lindgrens författarskap via bland annat Arthur 
Schopenhauers filosofi. Det handlar exempelvis om 
förhållandet mellan ett estetiskt och ett etiskt för-
hållande till naturen. Genom den estetiska upple-
velsen av dikt och musik, som Svensson ser i Lind-
grens roman, utvecklas medkänsla och fantasi, nå-
got som är nödvändigt för ett etiskt förhållnings-
sätt till den miljö i vilken vi lever.

Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv avslu-
tas därefter med tre artiklar om så gott som sam-
tida texter. I den första av dessa, Jenny Jarlsdotter 
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Wikströms ”Fallet vattenfall. Om styrdokument, el-
produktion vid Lule älv och Lars Wilhelm Svonnis 
Överskrida gränser”, läses Svonnis roman om ett fik-
tivt terrorattentat mot ett kraftverk i Lule älv jäm-
sides med Vattenfalls policytexter. Problematiken 
med vattenkraften – till exempel exploateringen av 
vattnet, det koloniala utnyttjandet av en landsdels 
resurser och störningen av djur- och växtliv – ham-
nar lätt i skymundan för dess fördelar, något som 
med Bruno Latour kallas blackboxing. Wikström vi-
sar att detta i de texter hon undersöker tar sig olika 
uttryck, som dock båda innebär att älven tar egen 
agens, ”det fallande vattnet får politisk handlings-
kraft”, som hon säger (168). Gustav Borsgård skriver 
i sin artikel ” ’Jag vill inte åka’. Theodor W. Adorno 
och Vi hade i alla fall tur med vädret” om Kjell Sund-
valls TV-film från 1980, som blivit närmast ikonisk 
när det gäller skildringen av svensk campingsemes-
ter med tillhörande komplikationer i familjerelatio-
nerna. Analysen utifrån Adorno pekar på svårighe-
ten i att söka naturupplevelser i det senkapitalistiska 
samhälle där naturen främst betraktas som en vara 
i turistindustrin, och ställer i förlängningen frågan 
om det är möjligt att avhjälpa exempelvis klimat-
krisen inifrån ett kapitalistiskt system. Sofia Wijk-
mark skriver slutligen, i antologins sista bidrag, be-
titlat ”Stefan Spjuts Stallo som ekogotisk norrlands-
skildring”, om Spjuts roman från 2012. Hon sätter 
in den i ett sammanhang där olika kliché artade bil-
der av Norrland visas i en skräckspegel. Det är ett 
Norrland som den sista utposten för äldre tiders 
folktro och dess väsen – i det här fallet troll – som 
visas, jämsides med en turistindustri representerad 
av krimskrams, souvenirer och vykortsbilder. Den 
ekogotiska läsningen, med bland andra Timothy 
Mortons idéer som teoretiskt avstamp, kopplar sam-
man den gotiska skräckskildringen och rädslan för 
monstren/trollen med ångesten inför det komplexa 
sambandet mellan människa, djur och natur.

Som påpekades inledningsvis, och som jag hop-
pas har framkommit i sammanfattningen av inne-
hållet i Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv, 
är detta en antologi där spännvidden är stor, både 
när det gäller författare och texter och när det gäl-
ler teoretiska perspektiv. Detta måste ses som en 
styrka. Artiklarna visar på olika sätt att närma sig 
ekokritiska frågeställningar och olika sätt att läsa 
litterära texter från skilda tider. Men resultatet blir 
ändå inte spretigt eller fragmentariskt. Tvärtom är 
det, precis som redaktörerna önskade i antologins 
inledning, en komplex bild av den norrländska lit-
teraturen och dess förhållande till natur och miljö 

som träder fram. De olika artiklarnas skilda ämnen 
och teoretiska utgångspunkter till trots, så är det 
kopplingarna mellan dem som ger kanske störst be-
hållning. Också detta är ett uttalat mål med boken, 
att läsaren själv ska finna förbindelserna mellan ar-
tiklarna. Även om dessa inte explicit går i dialog 
med varandra så finns här återkommande frågor 
som behandlas i flera av dem, om än ur varierande 
perspektiv. Ett exempel på detta är hur flertalet tex-
ter i antologin förhåller sig till en bild av Norrland, 
en bild som är ytlig och romantiserande och som 
därmed döljer en komplicerad verklighet av makt-
relationer och följdenlig exploatering av miljön. 
Flera författare i antologin visar hur den litteratur 
de behandlar förhåller sig till denna ambivalenta 
inställning till platsen. Det kan handla om ett tex-
tuellt exploaterande, som i Fredrika Bremers verk-
lighetsfrämmande skildring av artonhundratalets 
Skellefteå, eller om oron inför ett högst verkligt ut-
nyttjande av naturen, som i turistreklamtexterna, 
hos Selander eller i såväl fiktiv som politisk skild-
ring av vattenkraft. Det finns också andra förbin-
delser mellan tider och texter som blir tydliga när 
antologin läses som en helhet, även om varje en-
skild artikel förstås står sig väl i egen rätt. Samman-
taget ger Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv 
alltså både en förnyad bild av litteratur från Norr-
land och en uppfattning om ekokritikens produk-
tivitet i dagens svenska litteraturforskning.

AnnaCarin Billing

Thure Stenström, Den glömde Gyllensten. Artos & 
Norma bokförlag. Skellefteå 2018.

Lars Gyllensten var något så ovanligt i svensk lit-
teratur som en intellektuell författare. Med sin ve-
tenskapliga bakgrund utvecklade han en icke-dog-
matisk, prövande och analytisk inställning, fylld av 
öppenhet och förundran livet igenom. Han läste 
och samtalade med antikens klassiker, medeltidens 
kyrkofäder och nutida intellektuella. Som Thure 
Stenström skriver i Den glömde Gyllensten hörde 
han därmed egentligen bäst hemma ute i Europa 
med dess korsdrag mellan dessa storheter, onekligen 
ett annat klimat än det trängre svenska, där enstaka 
sanningar hellre avlöser varandra i stället för att leva 
i korsdrag. Hade han skrivit på ett världsspråk hade 
uppmärksamheten förmodligen blivit större.

Redan titeln anger att Gyllensten blev glömd. 
Att författare blir ”glömda” är något ganska vanligt, 


