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1. Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund 

Året är 1920, vi befinner oss i Göteborgs stad, det är sen vinter och en flicka föds. Hon får namnet 

Anna Greta Wide och kommer växa upp till att bli en av sin samtids mest omtycka poeter. Wide 

får dock ett kort liv på jorden. Endast fyrtiofyra år gammal dör hon i den cancer som under ett par 

år tagit över hennes kropp och efter hennes död faller hennes poesi snart i glömska. Utöver en 

tunn diktvolym i urval av den dåvarande Svenska Akademiledamoten Gunnel Vallquist år 1989 

gick Wides dikter efter hennes död inte mer i tryck.1 En diktskatt med målande västkustmotiv, 

melodiskt språk och en ständig, innerlig strävan mot frihet blir med åren så gott som bortglömd 

hos det svenska folket.  

 

Men denna kollektiva glömska blir nu en motivering för att återigen ge Wides dikter liv. Det år då 

den här uppsatsen påbörjas är det exakt hundra år sedan den där dagen i december 1920, och 

hundraårsjubileet av Wides födelse har även medfört en omfattande nyutgivning av hennes dikter. 

Genom samlingsvolymen Vem vänder i ljus mitt mörker och en samling med tidigare opublicerade 

dikter, Sedan kan allting hända, samt en onlineutställning kring poetens liv på Litteraturbankens 

utställningshall ”Diktens museum” har Wide återigen aktualiserats och dikterna trycks nu alltså för 

första gången sedan Vallquists urval 1989. Återuppståndelsen beror till stor del på en resväska 

hennes släkt skänkt till Göteborgs universitetsbibliotek år 2018, en resväska fylld av brev, 

fotografier, anteckningar och mängder av tidigare okända dikter.  

 

Naturen, som denna uppsats fokuserar på, är en starkt närvarande kraft i Anna Greta Wides dikter. 

Med hjälp av naturmetaforer och träffande naturbeskrivningar för Wide in sina läsare i en värld 

som liknar vår, men som ägs av diktjaget. Genom naturen visar Wide upp människan, både via 

likheter och skillnader, och hon presenterar gärna sina tankar om tro, hopp, död och frihet genom 

att hitta deras likar i naturen runt omkring oss. Diktjaget tycks sonika få en plats i den fysiska och i 

den psykiska naturen. Hur kan ett diktjag placeras för att skapa närhet eller frånvaro? Samt hur kan 

hon placeras för att begrunda skillnader och likheter mellan människa och natur?  I den här 

uppsatsen vill jag närma mig dessa frågor genom att undersöka Wides diktvärld i sin helhet, från 

de första utgivna dikterna från tidigt 40-tal till de allra sista, som skrevs bara något år före hennes 

död.   

 
1 Dick Claésson, ”Ett förord” i Det hungrade hjärtats hemkomst: Fyrtiofem efterlämnade dikter av Anna Greta Wide, Anna 
Greta Wide och Dick Claésson (red.), 1 e-boksuppl., 2020, 
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/WideAG/titlar/DetHungrandeHjartatsHemkomst/sida/I/etext, s. V 
(2020-09-21).  

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/WideAG/titlar/DetHungrandeHjartatsHemkomst/sida/I/etext
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utforska Anna Greta Wides poesi utifrån relationerna mellan 

människa och natur, samt med en viss inriktning på temat plats. Västkustens vindar, växtlighet och 

hav är ständigt återkommande i hennes diktning och genom ett ekokritiskt perspektiv vill jag 

utforska vad dikternas naturmotiv och platser säger om relationen mellan diktjaget och naturen 

hon beskriver.2  Ekokritik som forskningsfält har växt fram och utvecklats framför allt de senaste 

trettio åren, vilket innebär att det är relativt nytt inom den litteraturvetenskapliga forskningen. Anna 

Greta Wide var verksam före ekokritikens genombrott och efter hennes död har mycket av 

forskningen om hennes poesi kretsat kring andra teman, så som till exempel självreflektion och tro. 

Därför vill jag med min uppsats istället fokusera på naturen hon beskriver och göra en ekokritisk 

analys av hennes diktning. Just naturen är oupphörligen närvarande i alla Wides samlingar men har 

i forskningen som skrivits tidigare mer eller mindre negligerats – den har nämnts men inte 

analyserats på något särskilt djup. Inte heller har den tidigare varit ett primärfokus i forskningen 

kring Wide. I och med de tidigare okända dikterna som nu publicerats i Sedan kan allting hända finns 

även helt ”nya” dikter att undersöka, och även här finner vi naturen som en av Wides främsta 

influenser och aktörer vilket gör ämnet än mer relevant.  

 

Mina frågeställningar utgår från Anna Greta Wides samtliga diktsamlingar och följer de teman jag 

valt att utgå ifrån (se 1.3 Metod och teori): 

◦ På vilka sätt bidrar platsen till en förståelse om relationen mellan människa och natur i 

Wides diktning? Hur placeras diktens karaktärer i naturen och varför? 

◦ Hur gestaltas existentiella frågor i dikternas naturbeskrivningar och/eller naturmetaforer? 

Vad säger detta om relationen mellan människan och naturen? 

◦ Hur och i vilket syfte antropomorferas och besjälas naturen i Wides diktning och i vilket 

syfte dehumaniseras diktjaget på liknande sätt? 

 

1.3 Metod och teori 

I min uppsats gör jag en tematisk, ekokritisk närläsning om naturmotiv och plats i Anna Greta 

Wides diktning genom att analysera vad dessa har för betydelse för relationen mellan natur och 

människa. Som utgångspunkt för att göra detta ser jag till ett antal olika återkommande teman. 

Genom att läsa igenom hela Wides diktskatt och därefter göra ett första urval har jag fått fram 

närmare 140 dikter som skulle kunna fungera som material för mitt syfte och mina frågeställningar. 

 
2 För enkelhetens skull kommer jag genomgående hänvisa till jaget i Wides dikter som ”hon”, om inte dikten kräver 
annat. 
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Efter ett andra urval har drygt fyrtio dikter slutligen ingått i analysen och används där som underlag 

för en ekokritisk analys och diskussion.  

 

De teman som undersöks är platsen och placeringen av diktens gestalter, naturen och gudssymboliken, besjälning 

av naturen och dehumanisering av diktjaget samt naturens odödlighet och människans dödlighet. Dessa 

undersöks framför allt utifrån de ekokritiska begreppen antropocentrism, biocentrism samt 

ekocentrism. Platsen och placeringen av diktens gestalter kretsar kring hur diktjaget eller övriga karaktärer 

i dikterna positioneras och fungerar i Wides dikter, då dessa oftast placeras fysiskt i eller vid sidan 

av naturen. Här undersöks bland annat vad denna placering kan ha för funktion när det kommer 

till att belysa skillnader mellan det mänskliga (artificiella) och det naturliga. Här kommenteras även 

den fysiska platsen – vad har denna exempelvis för mening och går den att geografiskt bestämma? 

Naturen och gudssymboliken går närmare in på hur naturen ibland porträtteras som en slags gudskraft 

eller rent av som Gud själv. Detta blir intressant i diskussionen kring relationen mellan människa 

och natur – vilken av dem är egentligen närmast det gudomliga? Besjälning av naturen och 

dehumanisering av diktjaget diskuterar hur Wide ger människan naturens attribut och naturen 

människans attribut – varför gör hon så och vad kan det innebära i en ekokritisk analys? Naturens 

odödlighet och människans dödlighet är temat som påvisar naturens kanske främsta kraft i Wides diktning 

– nämligen att den ingår i ett ständigt kretslopp där den varje år dör och föds igen. Vad gör detta 

för diskussionen kring relationen mellan människan och naturen? Här diskuteras även aspekten att 

människan, som en tydlig motsatsbild till naturens återuppståndelse, någon gång ska dö – 

människans dödlighet ställs alltså i direkt kontrast till naturens odödlighet. Min analys betraktar 

Wides samtliga dikter och utgår inte ifrån en kronologisk linje. Det kommer alltså inte spela någon 

roll när dikterna skrivits då de placeras in i dessa olika teman. Analysen avslutas med en jämförande 

diskussion där frågan om vilken relation naturen och människan har fördjupas. 

 

För att kunna utgå från dessa teman krävs även en ekokritisk teoribildning och begreppsvärld. 

Följande avsnitt fokuserar därför på ekokritiken – här följer en kortfattad beskrivning av 

forskningsfältet samt ett antal begreppsförklaringar.  

 

1.3.1 Ekokritik 

Att naturen har en plats i litteraturen är ett faktum – genom hela litteraturhistorien har 

naturbeskrivningar och metaforer baserade på naturens fenomen och djur använts. Redan i 

antikens Grekland beskrev Alkaios naturens krafter, här som en motståndare till och ett hinder för 

människan: 
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Förvirrad ser jag stridiga vindars spel. 

Från ena sidan vältrar en väldig våg 

  och från den andra. Mitt i svallet 

    driva vi kring i vår svarta farkost. 

 

Orkanens anlopp bryter vår motståndskraft, 

ty redan skvalpar vattnet kring mastens fot  

  och se, vårt segel fladdrar redan  

    slitet av stormen i långa trasor.3 

 

Under det senare 1700-talet och den första halvan av 1800-talet stod romantiken i centrum och 

naturen blev en vital del av rörelsen. Friedrich von Schelling och hans besjälade natur –  där naturen 

uppfattades som en slumrande ande, en ”omedveten andlig verksamhet”4 – tillsammans med 

diktare som Wordsworth, Atterbom och Novalis blir tydliga exempel på hur den romantiska eran 

framhävde och metaforiserade naturen. Senare, kända naturskildrande exempel inom svensk 

litteratur är August Strindbergs Hemsöborna från 1887 där Stockholms skärgård blir till litterärt stoff, 

Sara Lidmans författarskap med berättelser som ofta utspelar sig i de norrländska skogarna, samt 

Kerstin Ekman, vars böcker och berättelser ofta hänvisar till och bejakar naturens krafter och 

historia.  

 

Ekokritiken är ett relativt nytt begrepp. Vad som idag kan kallas ekokritiska texter skrevs redan 

under 1970-talet, men det var inte förrän på 90-talet som termen och rörelsen etablerades. 

Ekokritiken handlar kortfattat om människans interaktion med och föreställningar om naturen i 

litteraturen, och då framför allt ur ett ekologistiskt perspektiv. I antologin Literary Theory and 

Criticism: An Oxford Guide (2006) skriver Richard Kerridge följande i kapitlet om just ekokritik:  

Ecocriticism is literary and cultural criticism from an environmentalist viewpoint. Texts are 

evaluated in terms of their environmentally harmful or helpful effects. Beliefs and ideologies are 

assessed for their environmental implications. Ecocritics analyse the history of concepts such as 

‘nature’, in an attempt to understand the cultural developments that have led to the present ecological 

crisis. Direct representations of environmental damage or political struggle are of obvious interest 

 
3 Alkaios, dikten saknar titel, svensk översättning av Emil Zilliacus, i Texter från Sapfo till Strindberg, Dick Claésson, Lars 
Fyrh och Gunnar D Hansson (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2006, s. 40. 
4 Nationalencyklopedin, “Friedrich von Schelling”, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/friedrich-von-schelling (2020-04-10). 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/friedrich-von-schelling
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/friedrich-von-schelling
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to ecocritics, but so is the whole array of cultural and daily life, for what it reveals about implicit 

attitudes that have environmental consequences.5  

Kerridge menar alltså att även texter som inte explicit är naturskildringar kan vara analysobjekt för 

en ekokritiker, då även mer abstrakta texter som behandlar vardagligt eller kulturellt levande kan 

säga något om attityder gentemot natur och miljö. Skildringar av kultur och natur på Alkaios tid 

skiljer sig från dem på Novalis tid, och ännu mer från dem hos Lidman – detta eftersom människans 

utveckling påverkat naturens. Ekokritik som akademisk inriktning och miljörörelsen som växte 

fram på andra halvan av 1900-talet gjorde det eftersom det finns konsekvenser av människans 

utnyttjande och användande av naturen och dess resurser.  

 

Antologin Ekokritik: Naturen i litteraturen (2007) förklarar djupare hur ekokritiken uppstod och vad 

den egentligen syftar till att åstadkomma. Sven Lars Schulz förklarar i sin introduktion att 

uppkomsten av ekokritik som forskningsfält skall förstås som ”född ur en medvetenhet om och 

en aktualisering av tänkandet kring relationen mellan människan och hennes omvärld”.6 Genom 

att använda sig av litteratur som forskningsobjekt flyttar relationen mellan natur och kultur in i vad 

Schulz kallar för texttolkningens centrum. Detta bidrar till ett ”förändrat etiskt och känslomässigt 

förhållningssätt gentemot naturen”7 vilket kan åstadkomma (politiska och personliga) förändringar 

som gör världen till en mer hållbar plats, vilket Schulz menar är en av ekokritikens främsta uppdrag. 

Han benämner också platsens betydelse i ekokritiken:  

Ekokritiken undersöker alltså förhållandet mellan text och natur, mellan språk, kultur/samhälle och 

natur, och därmed också frågor rörande den teoretiska diskursen om naturen som social konstruktion 

och språkligt maktbegrepp. Den utgår ofta från platsens betydelse för människan, platsen inte bara 

som fysiskt landskap utan som också formar individen psykologiskt. Platsen i både dess fysiska och 

andliga mening intar ett komplext förhållande till litterära texter, verklighet och etiska och politiska 

ställningstaganden.8 

En annan svensk beskrivning av ekokritisk läsning finner vi i Åsa Nilsson Skåves kapitel i antologin 

Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap från 2015:  

Att läsa ekokritiskt innebär att sätta skönlitterära texter i relation till ekologiska frågeställningar. 

Framför allt riktas intresset mot vilka underliggande värderingar kring natur och miljö olika texter 

ger uttryck för. En viss förskjutning har på senare år skett från ”ecocriticism” till ”environmental 

 
5 Richard Kerridge, ”Environmentalism and ecocriticism”, i Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide, Patricia 
Waugh (red.), Oxford: Oxford University Press 2006, s. 530. 
6 Sven Lars Schulz, ”Att läsa för en hållbar värld: En introduktion till ekokritik”, i Ekokritik: Naturen i litteraturen, 
Sven Lars Schulz (red.), Uppsala: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier 2007, s. xiii. 
7 Schulz 2007, s. xiv. 
8 Schulz 2007, s. xii. 



~ 6 ~ 
 

criticism”, vilket markerar att det inte endast är i strikt ekologisk bemärkelse (levande organismer i 

förhållande till omgivande natur) som man talar om miljö, utan snarare om ekologisk miljö i samspel 

med samhällelig och människoskapad.9  

Det är denna sistnämnda beskrivning av ekokritik som jag framför allt kommer använda mig av i 

min uppsats. Wides diktning tar inspiration från och handlar till stor del om (djur och) natur, men 

då oftast i samspel med människan och hennes föränderliga samhälle. I min uppsats använder jag 

mig alltså av ekokritisk teori för att på bästa sätt lyfta fram de element av lyriken som jag vill 

analysera, för att därefter kunna undersöka dem med hjälp av begrepp som är relevanta för mina 

frågeställningar. Min analys utgår till stor del ifrån de ekokritiska begreppen som tas upp i följande 

avsnitt, med ett särskilt fokus på antropocentrism, biocentrism och ekocentrism i Wides lyrik. 

 

1.3.1.1 Ekokritikens begrepp 

Antropocen  

Antropocen är en ny geologisk epok, föreslagen av atmosfärkemisten Paul Crutzen och 

marinbiologen Eugene Stoermer. Begreppet är viktigt inom den ekokritiska forskningen, och 

förklaras därför här, men är i min uppsats inte särskilt operativt. Namnet kommer från grekiskans 

”anthropos” som betyder människa. Denna distinktion från den tidigare tidsåldern, Holocen, 

innebär att vi trätt in i vad som kan översättas till människans tidsålder. Antropocen sägs ta sin 

början i slutet av 1700-talet, närmare bestämt i och med James Watts utveckling av ångmaskinen 

på 1780-talet.10 Från och med uppfinnandet av den moderna ångmaskinen och framåt är det 

människan som är den dominerande geologiska förändringskraften,11 och begreppet Antropocen 

har även blivit etablerat i mer samhälls- och humanvetenskapliga ämnen och sammanhang. År 2016 

kom till exempel en diktsamling av den svenska poeten Jonas Gren som bar just namnet Antropocen 

– Dikt för en ny epok som beskrivs som ”en poetisk rapport från människans tid på jorden”.12  

 

Antropocentrism, Biocentrism och Ekocentrism 

Antropocentrism innebär, enligt Nationalencyklopedin, ”övertygelsen att människan är centrum i 

universum”13 och begreppet går alltså hand i hand med tidsåldern Antropocen. Enligt det här 

 
9 Åsa Nilsson Skåve, “’i fred med allt liv’ En ekokritisk läsning av Ronja rövardotter”, i Nya läsningar av Astrid Lindgrens 
författarskap, Helene Ehriander och Martin Hellström (red.), Solna: Liber AB 2015, s. 214–215. 
10 Världskulturmuseerna, Världskulturmuseet, ”Vad är antropocen?”, 
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/aktuella-utstallningar/korsvagar/mer-om-
utstallningen/vad-ar-antropocen/ (2020-04-19). 
11 Sverker Sörlin, Antropocen – En essä om människans tidsålder, Stockholm: Weyler 2017, s. 54. 
12 10tal, ”Antropocen”, http://10tal.se/bocker/antropocen/ (2020-04-20). 
13 Nationalencyklopedin, ”antropocentrism”, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropocentrism (2020-04-10). 

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/aktuella-utstallningar/korsvagar/mer-om-utstallningen/vad-ar-antropocen/
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/aktuella-utstallningar/korsvagar/mer-om-utstallningen/vad-ar-antropocen/
http://10tal.se/bocker/antropocen/
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropocentrism
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropocentrism
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perspektivet är det människan som är universums mittpunkt och det är hon som styr och ställer i 

naturen. ”Vems är skogen?” frågar sig Kerstin Ekman14 och det antropocentriska svaret på den 

frågan är ”Människans”. Inom ekokritiken blir antropocentrismen ett oerhört viktigt begrepp då 

de flesta texter är skrivna utifrån människans perspektiv och med en människa som berättelsens 

huvudsakliga mittpunkt. Antropocentrismen utgår också ifrån att alla icke-mänskliga varelser är till 

som en resurs för människan.15 Kristendomen är ett tydligt exempel på en rörelse som utgår ifrån 

en antropocentrisk idé, redan i de inledande delarna av första moseboken läser vi följande verser:  

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, 

himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade 

människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han 

dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och 

lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på 

jorden.” 

Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall 

ni ha att äta. […]”16 

De kristnas heliga skrift, Bibeln, menar alltså att Gud sagt till människan att det är hon som härskar 

över allt annat liv på jorden, och att de finns till för hennes skull. Då den västerländska världen 

historiskt sett framför allt är präglad av just kristendomen kan man anta att många av de 

västerländska idéerna som fortfarande lever kvar, härstammar från just denna religion. Det är alltså 

vanligt i den västerländska världen att man har ett antropocentriskt synsätt även idag, trots den 

relativt sekulariserade samtid många lever i.  

 

Biocentrism, däremot, är ett etiskt perspektiv som syftar till att allt liv på jorden bör ses som lika 

i värde. Detta perspektiv används ofta som en motpol till antropocentrismen, då människan i 

biocentrismen måste anpassa sig till naturen. Historiskt sett kan man finna biocentristiska tankar i 

bland annat buddhismen och i vissa nordamerikanska ursprungsbefolkningar, och i nutid finner 

man liknande synsätt inom miljörörelser runt om i världen.17 Inom ekokritik används detta 

perspektiv framför allt när man pratar om ”Deep ecology” som härstammar från ekologismen 

(engelskans ”environmentalism”).18 Biocentrismen menar alltså att varje levande varelse – om det så är 

en växt, ett djur eller en människa – bör tas i moralisk beaktning vid ett besluttagande. Den innebär 

 
14 Kerstin Ekman, Herrarna i skogen, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2007, s. 454. 
15 Kerridge 2006, s. 537. 
16 Bibeln (2000), Första Moseboken, 1:26-29. 
17 Joseph R. DesJardins, “Biocentrism”, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc. 2015, 
https://www.britannica.com/topic/biocentrism (2020-04-11). 
18 Kerridge 2006, s. 536.  

https://www.britannica.com/topic/biocentrism
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också att icke-mänskliga varelser inte bör beaktas som något som är till för mänskliga varelsers skull. 

Detta i motsats till antropocentrismen, där endast människan har en moralisk status och därmed är 

den enda ”art” som bör tas i beaktning.19 Det etiska synsättet biocentrism blir alltså den moraliska 

handlingen biocentrism genom att man ser till alla arters lika värde även i praktiken, till exempel 

vid skövling av skog eller vid fiske i världshaven. Samtidigt kan man även diskutera biocentrism i 

frågor om etnicitet, klass, kolonialism och kön.  

 

Inom ekokritiken används även begreppet ekocentrism som motsats till antropocentrismen.20 

Litteraturprofessorn Lawrence Buell, som är ett stort namn inom det ekokritiska forskningsfältet, 

har gjort en lista på kriterier som hjälper till att bedöma huruvida väl en text lyckats undvika att 

vara fullständigt antropocentrisk:  

1. The non-human environment is present not merely as a framing device but as a presence that 

begins to suggest that human history is implicated in natural history.  

2. The human interest is not understood to be the only legitimate interest.  

3. Human accountability to the environment is part of the text’s ethical orientation.  

4. Some sense of the environment as a process rather than a constant or as a given is at least implicit 

in the text.21 

I ekocentrismen är det alltså, istället för människan, ekosystemet som är mittpunkten av allt. 

Kerridge förklarar vidare hur detta kan tillämpas på litterära texter: 

We cannot escape the human viewpoint and migrate to another, but we can be mindful of the 

existence of other viewpoints. Ecocentrism means attempting, at least as an imaginary gesture, to 

place the ecosystem, rather than humanity, at the centre.22 

När författaren undviker att sätta människan i centrum och istället placerar ekosystemet där, gör 

hon alltså ett försök att skriva ur ett ekocentriskt perspektiv. Till exempel bör naturen/landskapet 

i en antropocentrisk text inte enbart fungera som en metafor eller bakgrund, utan även ha en ”roll” 

i berättelsens kontext. Det är dock svårt att skriva fullt ekocentriskt, då vi människor trots allt är 

just människor och därmed inte helt kan sätta in oss i hur det är att vara en icke-mänsklig varelse. 

Likt biocentrismen är det dock viktigt att man agerar (samt analyserar text) utifrån en tanke om att 

det inte är människan som står i centrum, även om det är svårt att helt utesluta henne.  

 

 

 
19 John Basl, The Death of the Ethic of Life, New York: Oxford University Press 2019, s. 13-16. 
20 Kerridge 2006, s. 537. 
21 Kerridge 2006, s. 537. 
22 Kerridge 2006, s. 537. 
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Natur 

Ordet ”natur” innehar många betydelser och även inom ekokritisk forskning kan ordet betyda ett 

flertal olika saker. En av de vanligaste betydelserna är att natur är vad jorden är utan mänskligt 

ingripande eller påverkan. En annan innebörd av natur är det som inte är artificiellt, alltså inte 

mänskligt eller skapat av människan. Även i diskussionen om vad natur är dyker kristendomen upp, 

då dennes genomslag sägs vara en av grunderna till när människan och naturen började skiljas åt. 

Även kapitalismen och kolonialismen sägs vara bidragande faktorer till skapandet och framför allt 

spridandet av denna dualistiska idé som skiljer människa och natur åt. Man kan även diskutera 

denna dualism genom att tala om kultur kontra natur, där kultur är det mänskligt skapade, det 

artificiella, medan natur är ”det andra”. Under upplysningstidens humanism skilde René Descartes 

återigen människa och natur åt, genom att hävda att endast den förstnämnda hade en 

självmedvetenhet och självförståelse, samt möjligheten att genom sitt förnuft ta logiska beslut.23  

 

I litteraturvetenskaplig forskning är det vanligt att man läser naturen som beskrivs i ett verk som 

symbolisk, istället för att tolka den som bokstavlig och fysisk. Det är även vanligt att se naturen 

som kultur – något som är helt beroende och påverkat av människan – eller som ideologisk 

metaforik. Ekokritiken syftar till att komma ifrån, eller åtminstone ifrågasätta, detta sätt att tolka 

text. Kerridge skriver: 

Ecocritics worry that too much attention to nature as a cultural and ideological construct, or rather a 

multiplicity of constructs made by different groups, will lead to neglect of nature as an objective, 

material, and vulnerable reality.24 

Samtidigt menar Kerridge att båda sätten att se på naturen är nödvändiga, då de kan skapa 

diskussioner kring mänskliga sociala strukturer, så som analyser om till exempel klass, genus eller 

etnicitet. Ekokritiken har växt fram ur miljörörelsen och ekologismen och har därmed ungefär 

samma syfte och uppgift som dessa – ”For environmentalists, the task is to persuade the world to 

take these dangers [de mänskligt skapade miljöproblemen] seriously and do what is necessary to 

avert them”.25 De många motstridiga definitionerna av natur är därför nödvändiga att ta hänsyn till 

vid ekokritiskt forskande, då de på olika sätt lyfter fram problematiken i hur människan utnyttjar 

naturen hon har omkring sig.  

 

 
23 Kerridge 2006, s. 539.  
24 Kerridge 2006, s. 531.  
25 Kerridge 2006, s. 533.  
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Två intressanta aspekter då det kommer till begreppet natur är det pastorala och det romantiska. 

Det pastorala idealet handlar kortfattat om att fly moderniteten och återgå till det ”naturliga” och 

simpla livet. Denna typ av texter har länge funnits i litteraturen, och tydliga exempel finner man i 

Shakespeares dramer. Den pastorala litteraturen slutar dock som regel med att protagonisten 

återgår, helad av det enkla levnadssättet på landsbygden, till sin urbana livsstil i staden. Detta 

mönster av ”retreat and return”26 är inom ekokritiken problematiskt på flera sätt. Bland annat 

menar många idag att den rurala enkelheten som det pastorala idealet söker inte existerar – även 

naturen är idag penetrerad av människans kultur. Naturen har påverkats så pass mycket av 

människan att det idag inte finns något ”naturligt” att prata om, än mindre besöka. Det pastorala 

kan därmed inte längre fylla sin funktion av helande. Dessutom kan det pastorala mönstret av att 

efter sitt besök i naturen återgå till staden lätt ses som exploatering – människan tar del av naturens 

helande krafter för att sedan återgå till sitt vanliga liv som är anledningen till att miljöproblemen 

över huvud taget existerar. Dessutom placerar sig människan över naturen, och en antropocentrisk 

världsbild presenteras. Glen A. Love förklarar detta i sin text “Revaluing Nature: Toward an 

ecological criticism” närmare: 

…the pastoral mode, in an important sense, reflects the same sort of anthropocentric assumptions 

which are in such dire need of reassessment. Literary pastoral traditionally posits a natural world, a 

green world, to which sophisticated urbanites withdraw in search of the lessons of simplicity which 

only nature can teach. There […] the sophisticates attain a critical vision of the good, simple life, a 

vision which will presumably sustain them as they return at the end to the great world on the horizon.  

     While the impetus, the motivation, for pastoral is perfectly relevant and understandable, no less 

today than it was 2,300 years ago, the terms by which pastoral’s contrastive worlds are defined do, 

from an ecological viewpoint, distort the true essence of each. […] The green world becomes a 

highly stylized and simplified creation of the humanistic assumptions of the writer and his 

audience.27  

Love återkommer här alltså till det Buell tagit upp tidigare (se begreppet ekocentrism) – sättet att skriva. 

Många författare, särskilt de som var verksamma innan ekokritikens genomslag, skriver 

antropocentriskt. Naturen i litteraturen blir därför vad författaren (och läsaren) gör den till. I 

mycket pastoral litteratur finns inget ekocentriskt perspektiv, och därför är naturen i de allra flesta 

fall här oerhört simplifierad. Love skriver även om varför han tror att den pastorala idén levt kvar 

så pass länge, och denna tanke kan även bidra till en diskussion om dualism kontra monism i frågan 

om relationen mellan människan och naturen:  

 
26 Se Terry Giffords Pastoral, 1999. 
27 Glen A. Love, ”Revaluing Nature: Toward an ecological criticism”, i The Ecocriticism Reader: Landmarks in literary 
ecology, Cheryll Glotfelty och Harold Fromm (red.), Athens: The University of Georgia Press 1996, s. 231. 
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The lasting appeal of pastoral is, I think, a testament to our instinctive or mythic sense of ourselves 

as creatures of natural origins, those who must return periodically to the earth for the rootholds of 

sanity somehow denied us by civilization.28 

Intressant nog påvisar denna mening både tanken om en monism i relationen människa och natur 

– de ska ses som en substans, en organisk kropp29 - samt tanken om en dualism i samma relation – 

då det pastorala trots allt kontrasterar kulturen (det vi kallar det mänskliga) och naturen (det 

ursprungliga). Denna paradox kan alltså förklaras av flera olika saker – till exempel kristendomen, 

kapitalismen eller kolonialismen – men det som alla exempel har gemensamt är tid och det 

mänskliga utvecklandet. Ju längre fram i historien vi ser desto mer kontrasteras människans 

civilisation med den ursprungliga naturen, och kanske är det inte förrän de senaste årtiondena som 

denna utveckling har uppmärksammats ordentligt. Det ekokritiska fältets forskning kring bland 

annat antropocentrism kontra ekocentrism hjälper till att visa upp dessa kontraster, men innehar 

även en förhoppning att sudda ut dem.  

 

Dualismen mellan människa och natur kan även återfinnas i det romantiska tänkandet som växte 

fram under slutet av 1700-talet. Romantiken var en motreaktion på Upplysningen (eller som 

Kerridge beskriver det; ”the great reaction against the philosophical and industrial rationality that 

had separated humanity from nature”30) och mycket ekokritisk forskning har riktat in sig på just 

romantikens litteratur och författare. Romantikerna ämnade alltså att återgå till naturen, samtidigt 

som upplysningens ideal ligger och pyr under naturbeskrivningarnas yta. Naturen får nu en större 

plats i litteraturen, den är kraftfull och stark, farlig men vacker, nära men oförståelig och mystisk. 

Samtidigt finns en spricka mellan naturen och det mänskliga jaget i berättelsen – människan är en 

blick, en observatör – inte en del av naturen. Konstverket Der Wanderer über dem Nebelmeer (ca. 1818) 

av Caspar David Friedrich är en exemplarisk symbolisk bild för detta. Tavlan visar en man som 

står högst upp på ett berg och blickar ut över den mäktiga naturen som tornar upp sig framför 

honom. Mannen är observatören, och faktumet att han dessutom bokstavligen står ovanför dessa 

naturkrafter visar upp det antropocentriska synsätt som även romantiken genomsyrades av. 

Kerridge beskriver den romantiska blicken (på engelska ”The Romantic gaze”) som återkommande 

även i romantisk litteratur: 

The Romantic gaze frequently belongs to a lone figure stilled in contemplation of immanent nature, 

or of landscapes suggestive of infinity – mountains, chasms, oceans, distant plains.31 

 
28 Love 1996, s. 231. 
29 Kerridge 2006, s. 539. 
30 Kerridge 2006, s. 540. 
31 Kerridge 2006, s. 541. 
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Denna utblickande människa blir en direkt symbol för dualismen mellan människan och naturen, 

en tydlig uppmaning om att de två inte är de samma.  

 

I mitt arbete om Anna Greta Wides lyrik lyfter jag fram hennes beskrivningar av denna relation 

mellan människa och natur. I uppsatsen syftar därför begreppet natur till just det faktiskt naturliga 

– träd, hav, djur, blommor, vind, solen, stjärnor, himlen – och detta kommer stå i motsats till 

kulturen; det som är skapat av människan. Naturen tolkas som bokstavlig om inte annat anges i 

analysen. På samma sätt utgår begreppet naturlig från naturen – det naturliga livet är det liv som är 

icke-mänskligt, och det naturligas motsats blir därmed det artificiella. Under mitten av 1900-talet, 

då Wide levde och var verksam, såg man inte på naturen som man gör idag. Det fanns inte ett lika 

stort forskningsfält som kretsade kring miljö och miljöförstöring som det gör nu, och det var inte 

någon stor fråga politiskt sett vilket även innebar att det då inte fanns en lika stor förståelse kring 

dessa ämnen hos allmänheten. År 1962, tre år innan Wides död, publicerades Rachel Carsons 

omdiskuterade bok Silent Spring. Detta verk har sedan dess blivit historiskt inom miljörörelsen då 

det hade en så pass stor påverkan på politiken, forskningen och samhället i allmänhet. Carson skrev 

för den vanliga människan, och ville med sin forskning nå ut till så många som möjligt. Även i 

Sverige växte under den senare halvan av 1900-talet miljöfrågan sig större. Efter andra världskriget 

ökade produktionen av syntetiska produkter i västvärlden, bland annat på grund av tillgången till 

billig energi samt framväxten av den kemiska industrin – ”I ett aldrig tidigare skådat antal kom nya 

produkter och kemikalier ut på marknaden som egentligen inte någon visste effekterna av”.32 I 

Sverige hade miljörörelsen tidigare främst handlat om naturbevaring och naturskydd – redan 1909 

grundades Svenska Naturskyddsföreningen som framför allt jobbade för inrättandet av 

naturreservat och liknande. Trots detta var det inte förrän på slutet av 60-talet, det vill säga efter 

Wides död, som miljörörelsen på riktigt tog fart i Sverige.33  

 

I litteraturen från Wides samtid kan man dock plocka fram ett antal verk, utöver Carsons, som 

behandlar just den mänskligt skapade miljöförstöringen som miljörörelserna senare 

uppmärksammade. Två svenska exempel på detta är Elin Wägners Väckarklocka som utkom redan 

1941 och Harry Martinsons Aniara som publicerades 1956. Även hos Wide kan man snabbt utläsa 

en modern, nästan nutida, miljöförståelse. Följande dikt, vid namn ”Stjärnan”, är den första dikten 

i Wides första samling, Nattmusik, som utkom 1942. Sista strofen i denna dikt blir ett tydligt bevis 

 
32 Peter Larsson, ”Miljörörelsen”, i Rörelserna, Mats Friberg och Johan Galtung (red.), Stockholm: Förlaget 
Akademilitteratur AB 1984, s. 250. 
33 Larsson 1984, s. 249–251. 
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på att även Wide, redan som tjugotvååring, var väl medveten om miljöproblematiken som uppkom 

ur människans agerande gentemot naturen. 

Jag har försökt att stå på tå 

och upp till Karlavagnen nå. 

Jag ville ju så gärna 

få röra vid en stjärna. 

 

Jag lyckades få tag i en. 

Det gör jag aldrig om igen. 

Fastän den lyste renast,  

så slocknade den genast. 

 

Det finns så mycket underbart, 

som högt i rymden strålar klart 

men blir till mull och bränder 

i människornas händer.34 

 

1.4 Materialet: Anna Greta Wides författarskap 

I detta avsnitt beskrivs Anna Greta Wides författarskap och bibliografi, med en kortare fördjupning 

av varje diktsamling (För mer specifik forskning kring Wide och hennes poesi, se avsnitt 1.5 Tidigare forskning). 

Den fjärde december 1920 föddes Anna Greta Wide i Göteborg. Tillsammans med sina föräldrar 

och sin fyra år äldre syster växte hon upp i Göteborgs innerstad, närmare bestämt i Majorna och 

Linnéstan. Familjen tillbringade även mycket tid vid havet. Redan under slutet av 30-talet började 

Wide skriva dikter, och år 1939 vann hon en nationell poesitävling för gymnasister. Vinsten ledde 

till att hon fick ett feriejobb på Göteborgs-Posten då tidningens kulturredaktör Elis Andersson fått 

upp ögonen för hennes diktning. Genom Andersson fick Wide även kontakt med poeten och 

författaren Hjalmar Gullberg som uppmuntrade henne att fortsätta skriva lyrik. År 1942, när Wide 

var tjugotvå år gammal, debuterade hon på Norstedts förlag med diktsamlingen Nattmusik och två 

år senare släpptes nästa diktsamling, Orgelpunkt. De båda nådde stora framgångar och Wide blev 

snabbt en befäst del av det samtida litteratursverige.35 

 

 
34 Anna Greta Wide, Nattmusik, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag 1942, s. 7 eller Anna Greta Wide, Vem 
vänder i ljus mitt mörker: Samlade dikter. En utgåva med bibliografiskt efterord av Dick Claésson, Stockholm: Norstedt 2020a, s. 
27. 
35 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De första åren: 
1920–1944”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-forsta-aren/ (2020-05-19). 

https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-forsta-aren/
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Wide tog sin filosofie magisterexamen i början av 50-talet vid Göteborgs högskola och arbetade 

därefter som adjunkt i svenska vid Göteborgs praktiska realskola och senare vid Kungsbacka 

samrealskola.36 Läraryrket tog tid och kraft och Wide kände själv att hon inte längre hade samma 

möjligheter att skriva lyrik. Det dröjde därför drygt ett decennium från att Orgelpunkt släpptes till 

att nästa diktsamling gavs ut, då Dikter i juli skrevs och publicerades först 1955. Därefter var hon 

mer effektiv i sitt diktskrivande, och nästa samling, Broar, kom redan året därpå.37 Hennes femte 

diktsamling Kyrie gavs ut fyra år senare, 1960, och Den saliga osäkerheten, som blev Wides sista 

publicerade verk, efter ytterligare fyra år, 1964. Den sistnämnda skrevs färdigt efter att hon fått en 

cancerdiagnos år 1963. Sjukdomen tillsammans med dess många krävande behandlingar ledde till 

trötthet och svaghet, men dikterna fortsatte att skrivas, ibland på papper lånat från sjukhusens 

avdelningar. Dick Claésson skriver på Litteraturbankens utställning kring Wides liv och diktning: 

”Den saliga osäkerheten slutfördes i skuggan av denna sjukdom, i skuggan av den annalkande 

döden.”.38 Lördag den tjugoåttonde augusti 1965 dog Anna Greta Wide till följd av sin sjukdom, 

och en vecka senare ägde jordfästningen rum. Hon blev fyrtiofyra år gammal och är begravd på 

Kvibergs Kyrkogård i Göteborg.39  

 

1.4.1 Diktsamlingarna 

Wide gav under sin livstid ut sex stycken diktsamlingar, alla via Norstedts förlag. En resväska fylld 

av opublicerade dikter, brev, fotografier och liknande föremål gavs till handskriftsavdelningen vid 

Göteborgs universitetsbibliotek år 2018 genom en donation från Wides släkt. Många av väskans 

opublicerade och okända dikter har i och med donationen fått ett nytt liv och hösten 2020 

publicerade Norstedts två nya samlingar baserade på Wides diktskatt. En samlingsvolym, Vem 

vänder i ljus mitt mörker: samlade dikter, samt en samling där många av hennes efterlämnade dikter för 

första gången trycks, Sedan kan allting hända: efterlämnade dikter. Fyrtiofem av de tidigare opublicerade 

dikterna finns även samlade i en urvalsvolym (Det hungrande hjärtats hemkomst: Fyrtiofem efterlämnade 

dikter av Anna Greta Wide) som publicerades online på Litteraturbanken samma år. I detta avsnitt 

följer en kort presentation av varje publicerat verk, inklusive de volymer som utkommit postumt 

år 2020, samt dess reception hos läsare och kritiker.   

 

 
36 Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, ”Anna Greta Wide”, https://skbl.se/sv/artikel/AnnaGretaWide (2020-05-19). 
37 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”Återkomsten: 
1955-1956”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/aterkomsten/ (2020-05-19).  
38 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De sista åren: 
1957-1965”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/ (2020-05-19). 
39 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De sista åren: 
1957-1965”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/ (2020-05-19). 

https://skbl.se/sv/artikel/AnnaGretaWide
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/aterkomsten/
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/
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Nattmusik (1942) 

Den sjunde augusti 1942 skrev Norstedts kontrakt med Wide för att ge ut hennes debutsamling, 

Nattmusik. Tidigare under året hade poeten blivit refuserad av samma förlag, men med en 

uppmaning om att omarbeta materialet och sedan återkomma. När debuten gavs ut under hösten 

fick den stor uppmärksamhet och Anna Greta Wide blev snabbt ett namn värt att lägga på minnet. 

Denna diktsamling genomsyrades av musikalitet, och är dessutom skriven på rim. I oktober 

recenserades verket i Aftonbladet, och skribenten hade mycket gott att säga:  

Här möter en debuterande skaldinna med musikaliskt gehör, förfinad känslighet och intellektuell 

klarögdhet i sitt föredrag. Hon heter Anna Greta Wide och betyder från första stunden ett nytt 

stråkdrag i dagens svenska lyrik. […] Hennes formgivning kan, i sin art, framträda fulländad, och 

det är på sitt sätt ett mogenhetsprov att hon inte önskar spränga sin begränsning. Detta är debuten, 

och programmet är genomfört med självkontroll.40 

 

Orgelpunkt (1944) 

Orgelpunkt publicerades endast två år efter Nattmusik, och dessa två samlingar gavs ut i stora 

upplagor under närmare femton års tid. I och med Orgelpunkt befästes Wides namn i 

litteratursverige och hennes dikter lyckades nu nå ut till en ännu större publik. Hennes dikter skiljde 

sig dock från andra samtida poeters i både form och innehåll, och hon sades därför inte tillhöra 

den pågående experimentella 40-talismen.41 Wides dikter var personliga, de var intima, innerliga 

och själsliga, och språket följde fortfarande samma melodiska rytm som i Nattmusik. Även i och 

med denna diktsamling fick Wide god kritik i dagspressen:  

Anna Greta Wide har i sin nya diktbok, opus 2, med mognad konstnärlig säkerhet infriat de bästa 

löften hon gav i sin första samling. Hon är nu en fulltonig och personlighetsfärgad stämma att räkna 

med i vår lyrik; registret är inte obegränsat, långt ifrån, men melodin är sällsynt, äkta, själfull och 

förfinad. Diktspråket är i sin art fulländat med dess naturliga behag, kännetecknat av ett 

utomordentligt poetiskt gehör.42 

 

Dikter i juli (1955) 

Åren mellan Wides andra diktsamling och hennes tredje, Dikter i juli, blev många. Det dröjde elva 

år tills Wides diktning återigen trycktes. Under detta dryga decennium hade hon utvecklat sin 

förmåga, och i Dikter i juli hade både stämningen och språket förändrats. Rimmen hade tagits bort, 

 
40 T.J, ”Främmande fågel.”, Aftonbladet 1942-10-25. 
41 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De första åren: 
1920–1944”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-forsta-aren/ (2020-05-25). 
42 T.J, ”Lyriska damer.”, Aftonbladet 1944-10-18. 

https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-forsta-aren/
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likaså de enskilda diktverkens titlar. Musikaliteten fanns dock fortfarande kvar. Stämningen var 

nedstämd och dikterna tycktes kretsa kring en efterlevande i sorg efter någons död. Det är i denna 

diktsamling som västkustmotivet blir alltmer förekommande och viktigt hos Wide. Västkustens 

hav, klippor och människor blir en fond för djupa existentiella problem och frågor, ofta med en 

underliggande religiös ton.43 Wides återkomst blev lyckad, och även Dikter i juli uppskattades av 

både kritiker och läsare.44 Trots att hennes diktning hade förändrats fanns beundrarskaran kvar. 

 

Broar (1956) 

Broar publicerades redan året efter Dikter i juli och de båda samlingarna tycks ha skrivits parallellt. 

I Wides anteckningsböcker återfinns nämligen dikter från de båda sida vid sida med varandra. Det 

är därför inte särskilt märkvärdigt att dessa samlingar liknar varandra. De är båda mer allvarsamma 

än Wides tidigare verk, och även i Broar blev västkusten en ständigt återkommande plats. Denna 

samling hade dock en mer genomgående tematik, med just bron som främsta ledmotiv. Broar blev 

ytterligare en lyckad utgivning. I en förlagsannons från Norstedts citeras Expressens Bo Strömstedt: 

”djärv och omedelbar poesi”, ”Många kommer att läsa den med glädje och tacksamhet”.45 

 

Kyrie (1960) 

Under den senare delen av 50-talet var det inte många av Wides dikter som nådde ut till 

allmänheten, men ett flertal skrivblock fulla med diktutkast finns bevarade från denna period. 

Många av dessa utkast hamnade som färdiga dikter i samlingen Kyrie som publicerades år 1960. Ett 

mer tvivlande diktjag framkommer i denna samling och bidrar därmed till en kärvare ton. De 

religiösa teman som uppdagats i tidigare samlingar fortsätter – men nu även med en tanke om otro 

och ett tvivel på trons tröst. Smärtan och det otröstliga är i Kyrie alltså mer närvarande än i tidigare 

samlingar.  Även denna samling blev uppskattad av både läsare och kritiker, trots att dikternas tema 

till viss del ändrat riktning.46  

 

Den saliga osäkerheten (1964) 

 
43 Jonas Ellerström, ”Anna Greta Wide (1920-1965)”, Litteraturbanken, 
https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/WideAG (2020-05-25). 
44 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”Återkomsten: 
1955-1956”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/aterkomsten/ (2020-05-25).  
45 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”Återkomsten: 
1955-1956”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/aterkomsten/ (2020-05-19).  
46 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De sista åren: 
1957-1965”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/ (2020-09-18). 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/WideAG
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/aterkomsten/
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/aterkomsten/
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/
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Det dröjde ytterligare fyra år innan den sista diktsamlingen gavs ut. Den saliga osäkerheten skrevs 

under Wides sista år i livet, delvis samtidigt som Kyrie. De två sista samlingarna liknar till stor del 

varandra och de nya teman som växt fram i den förra återkom och utvecklades även i Den saliga 

osäkerheten.47 Det huvudsakliga innehållet behandlar den kristna tron –flera dikter liknar böner i 

både utformning och tema, samt riktar sig ofta till Gud. Den annalkande döden var också 

närvarande i arbetet, inte minst i förlagets vilja att snabbt publicera samlingen. Redan ett och ett 

halvt dygn efter att Norstedts tagit emot manuset gick det till sättning.48 Sjukdomen skyndade på 

arbetet och samlingen publicerades ett år innan Wides död 1965.  

 

Postumt utgivna samlingar: Vem vänder i ljus mitt mörker, Sedan kan allting hända och 

Det hungrande hjärtats hemkomst (2020) 

Vid hundraårsjubileet av Wides födelse trycktes på nytt hennes dikter, nu i tre antologier. Alla tre 

är utgivna av Litteraturbankens huvudredaktör Dick Claésson, men medan två av dem, Vem vänder 

i ljus mitt mörker och Sedan kan allting hända, faktiskt trycktes som traditionella böcker så har Det 

hungrade hjärtats hemkomst endast givits ut online, då via Litteraturbankens hemsida. Den sistnämnda 

samlingen och Sedan kan allting hända innehåller text som aldrig tidigare publicerats – dikter, utkast 

och fragment från samlingen som Wides familj 2018 donerade till Göteborgs universitetsbibliotek. 

Vem vänder i ljus mitt mörker är en samlingsvolym som innehåller all den poesi som publicerades 

under Wides livstid. En kommentar i det bibliografiska efterordet i Sedan kan allting hända förklarar 

skillnaderna (och likheterna) i de tryckta och de tidigare otryckta dikterna:  

Många av Wides efterlämnade [tidigare otryckta] dikter ger ett avskalat uttryck. De har inte berövats 

lyrisk skönhet eller för Wide typiska hisnande poetiska kast – hon är trogen sitt språk och sin stil 

också här och omisskännligt sig själv. Men språket är nedtonat och tonträffen ofta mer intim. […] 

Här saknas alltså alltsomoftast ett avstånd mellan den smärta som dikten vill förmedla och den form 

som gjuter smärtan i ord.49 

  

I och med utgivningen av dessa samlingar fick Wide även nytt liv i dagspressen. Aris Fioretos skrev 

i Dagens Nyheter om en lyriker som fått lov att väckas ur sin sömn genom nytryck – ”poeter kan 

återuppstå på papper” – samt att i och med Wides död försvann en säregen röst från den svenska 

lyrik- och litteraturvärlden, en röst som dessutom höll på att förnya den religiösa diktningen i 

 
47 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De sista åren: 
1957-1965”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/ (2020-09-18). 
48 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De sista åren: 
1957-1965”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/ (2020-09-21).  
49 Dick Claésson, ”Bibliografiskt efterord och kommentarer”, i Sedan kan allting hända: Efterlämnade dikter. En utgåva 
med förord och kommentarer av Dick Claésson, Anna Greta Wide, Stockholm: Norstedt 2020b, s. 344. 

https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-sista-aren/
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landet. Fioretos går igenom Wides bibliografi, från Nattmusik till Den saliga osäkerheten, och kommer 

fram till att dikternas språk ”blev den rustning med vilken Wide höll det turbulenta inre i schack”, 

samt att ”hon höljde sig inte i glansfulla vändningar, skönhetstörsten försvann till förmån för 

sanningslidelsen”.50 Återigen hyllas Wide som en unik poet och tillsammans med nyutgivningen av 

hennes dikter är hon efter några årtionden av glömska tillbaka som en stjärna på den svenska 

lyrikhimlen.   

 

1.5 Tidigare forskning 

Det har tidigare gjorts relativt lite forskning om Anna Greta Wide. Det finns kortare biografiska 

texter om henne och hennes poesi, till exempel på Litteraturbanken, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 

i förordet till samlingen med de utvalda dikterna av Gunnel Vallquist och i Svenskt Litteraturlexikon. 

Även i samlingsvolymerna som utkom år 2020 (se 1.4.1 Diktsamlingarna) finns, förutom Wides hela 

diktskatt, även ingående biografiska texter kring poeten och hennes lyrik skrivna av Dick Claésson. 

Claésson är även den drivande kraften bakom Litteraturbankens onlineutställning om Wide och 

mannen bakom nyutgivningen av hennes dikter. Mer analyserande texter som behandlar Wides 

poesi finns – i detta avsnitt har jag för avsikt att lyfta fram just dessa. 

 

I många av dessa fall av tidigare forskning ges ingen eller liten plats åt det som min uppsats främst 

handlar om – naturen. Kai Henmark skriver redan år 1962 en essä om Wide i sin bok En fågel av eld 

där han istället beskriver hennes musikaliska sensibilitet, hennes medfödda klang- och 

rytmkänslighet som lyser igenom i hennes diktning.51 Han nämner också hur Wide genom sin 

lyriska karriär blivit publicerad och omtryckt om och om igen – något som inte är särskilt vanligt i 

poesisammanhang. Detta nämner även Louise Vinge i sin artikel ”Symboler och motiv i Anna 

Greta Wides lyrik” som publicerades i Svensk Litteraturtidskrift år 1965, samma år som Wide dog. 

Vinge inleder denna artikel just genom att lyfta fram hur framgångsrika Wides samlingar varit efter 

sina första publiceringar – att diktsamlingar ens nådde ut till en så pass stor publik hörde inte till 

det allra vanligaste. Detta också trots att Wide inte var den mest innovativa poeten under sin samtid, 

Vinge beskriver hennes form som traditionell och att de två första samlingarna har en viss ”brist 

på tidsmedvetenhet” för sin egen samtid.52 Trots förändringen i form som skedde efter Nattmusik 

och Orgelpunkt menar hon att Wides stil fortfarande var lika ”fri från allt svårläst”53 och att Wide 

 
50 Aris Fioretos, ”Anna Greta Wides lust och vånda drev fram en säregen religiös diktning”, Dagens Nyheter 28/9 
2020, https://www.dn.se/kultur/anna-greta-wides-lust-och-vanda-drev-fram-en-saregen-religios-diktning/ (2020-10-
26). 
51 Kai Henmark, ”Tre Udda”, i En fågel av eld, Stockholm: Rabén & Sjögren 1962, s. 320. 
52 Louise Vinge, ”Symboler och motiv i Anna Greta Wides lyrik”, Svensk Litteraturtidskrift, 1965:4, s. 145. 
53 Vinge 1965, s. 145. 

https://www.dn.se/kultur/anna-greta-wides-lust-och-vanda-drev-fram-en-saregen-religios-diktning/
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ställde ett moraliskt krav på klarhet i alla sina samlingar. Vinge menar också att det sker en ”kontrast 

i livskänsla”54 mellan den andra och den tredje samlingen.  

 

Denna text lyfter även fram jaget hos Wide, vilket även jag gör i min senare analysdel (se framför allt 

2.1 Platsen och placeringen av diktens karaktärer), och menar att Wide ”stundom iakttar […] detta jag 

utifrån eller talar till det”.55 Själviakttagelsen blir alltså ett ofta förekommande motiv i dikterna och 

genom detta uppenbarar sig, enligt Vinge, även en otillfredsställd gemenskapslängtan. Jagets 

förhållande till självet blir närmast destruktivt, och bidrar till diktteman så som isolering, tvivel och 

brist på svar. Vinge lyfter fram att ekot, som är en relativt vanlig företeelse i dikterna, symboliserar 

just denna kontaktlöshet.56 Hon jämför även denna gemenskapslängtan med svårigheten i att skapa 

en konkret bild av Gud, av tron.57 

 

Vidare plockar Vinge upp spåret musik och mystik, och återkommer här till viss del till det 

Henmark skrivit om i En fågel av eld. Hon kopplar även samman musiken och mystiken med ljuset, 

samt religionen – ”Med musikens hjälp är tron och hoppet om ett annat liv möjliga.”58. Genom att 

diskutera hur Wide använder musiken kommer Vinge även in på hur hon använder naturen. Vinge 

menar att musiken ofta förenas med naturen i Wides dikter – till exempel menar hon att Wides 

landskap ibland åskådliggörs genom musikaliska metaforer och symboler. Vinge fortsätter att 

diskutera dikternas förhållande till den natur som de ofta innehåller: 

Liksom musiken ger naturen stoff till Anna Greta Wides diktning från början till slut. Möjligheten 

till symboliska eller allegoriska tolkningar av hennes dikter med naturmotiv finns alltid närvarande, 

tydlig som i västkustsviten i Broar, eller understruken, som i ”Ejderhannen” i Den saliga 

osäkerheten. Ibland ges den emellertid endast på indirekt väg. ”Sommarsolstånd”, också i den sista 

samlingen, skildrar om man ser den fristående inget annat än ett tidigt uppvaknande och ett 

morgondopp. […] Men att låta dikten stanna på sommarstugeidyllens anekdotiska nivå är knappast 

möjligt när man erinrar sig de många ljusupplevelserna i dikterna med religiösa motiv i samlingen, 

och hur just den uppgående solen gång efter annan förbundits med Kristus.59 

Här presenterar Vinge att naturen används på flera olika sätt hos Wide, vilket jag även går närmare 

in på i min egen analys. Naturen kan användas allegoriskt, metaforiskt, den kan vara tydligt religiöst 

bunden – jag menar även att den icke-metaforiskt kan spela roll, då platsen som beskrivs i sin 

 
54 Vinge 1965, s. 147. 
55 Vinge 1965, s. 146. 
56 Vinge 1965, s. 149. 
57 Vinge 1965, s. 150–151. 
58 Vinge 1965, s. 152. 
59 Vinge 1965, s. 152–153.  
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fysiska form har något att berätta för läsaren. Dikten ”Sommarsolstånd”, som även jag lyfter fram 

senare (se s. 44–46 och 57–58), menar jag, i motsats till Vinge, visst kan ha en betydelse på det hon 

kallar ”anekdotisk nivå”. Den fysiska, faktiska platsen lyfts fram i min analys, vilket den inte får lov 

att göra hos Vinge. Som en slutgiltig poäng anknyter Vinge Wides diktning till den romantiska 

traditionen. Konsten får en central ställning hos Wide, likt hos de gamla romantikerna, även om 

poeten själv ibland är misströstande angående sitt eget skapande. Denna inställning menar Vinge 

dock utvecklas till något annat, något mer positivt konnoterat, senare i Wides lyriska karriär – ”Det 

konstnärliga skapandet är [i de sista samlingarna] inte som i de tidigaste samlingarna något att 

bekänna sig till i och för sig, utan något som gör tron på en salighet möjlig”.60 Hela tiden 

återkommer alltså Vinge till samma huvudsakliga tema – tron och tvivlet. 

 

Denna osäkerhet i frågan om religionen är även huvudtemat i Ingrid Malmros artikel ”’Leva i 

tvivlets värld, med omvända förtecken’: Studier i Anna Greta Wides diktning” som publicerades i 

den litteraturvetenskapliga tidskriften Samlaren år 1972. Artikeln är lång och omfattande; den 

baseras likt min uppsats på hela Wides lyrikskatt men, till skillnad från min uppsats, inkluderas även 

brev och liknande skrivna av Wide för att styrka Malmros poänger. Vad hon ämnar göra är att 

diskutera Wides trosuppfattning. Malmros menar att frågor om vem det är diktjaget ber till växer 

fram i lyriken samtidigt som en längtan till att förstå det även tillkommer. Malmros menar att 

religionen hos Wide finns där konstant, men att den hela tiden problematiseras, diskuteras och 

ifrågasätts. Det finns inget avståndstagande från den – det är inte så att Wide inte är religiös – men 

det ständiga tvivlet som hon skriver om visar på en osäkerhet kring vem och vad det är man 

egentligen ska tro på. Delar av Malmros analys behandlar även naturen i Wides lyrik. Bland annat 

diskuterar hon havsmetaforens betydelse samt ljusets och gryningens symbolistiska funktion. 

Malmros skriver också om hur naturen för Wide inte försvinner alltför långt bort i mystikens eller 

det abstraktas värld – ”tvärtom är hennes iakttagelse av realistiska detaljer skarp, och hennes 

västkustnatur inget fördrömt själens landskap. Men ändå innebär naturupplevelsen ofta en flykt – 

undan jagets olösliga motsatser”.61 Malmros text innefattar även många jämförelser med andra stora 

poeter och tänkare som Wide kan ha tänkts influerats eller inspirerats av. Genomgående jämförs 

hennes dikter med framför allt Rainer Maria Rilkes och Karin Boyes. 

 

 
60 Vinge 1965, s. 154. 
61 Ingrid Malmros, ”’Leva i tvivlets värld, med omvända förtecken’: Studier i Anna Greta Wides diktning”, Samlaren 
1972, s. 136. 
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Malmros skriver även om ”jagkritik” som karakteristisk för Wides senare dikter.62 En intressant 

aspekt av detta, och av hela Malmros text, är att hon tycks se diktjaget som Wide själv, och kopplar 

därför samman poetens tankar och värderingar med diktjagets. Som tidigare nämnt använder hon 

sig dessutom av personliga brev och texter Wide skrivit för att bevisa sina poänger kring vad hennes 

lyrik säger och menar. Detta kan tyckas vara problematiskt, då vi som läsare inte kan utgå ifrån att 

en författare skriver om sig själv när de skriver ett ”jag” – även om det är i ett poesisammanhang. 

Dock kan man, även om man inte läser in Wide i diktjaget, förstå vad Malmros menar med denna 

jagkritik. Diktjaget står i nästan ständigt tvivel, vare sig det gäller tro, kärlek eller den egna förmågan, 

och Malmros beskriver henne som fångad i det egna jaget – ”de olika jagen kämpar med varandra, 

och möjligheten av en harmonisk lösning tycks ofta ouppnåelig”.63 Malmros ser henne också som 

en sökande individ då ”den sökande frågan är naturligare för Anna Greta Wide än det trosvissa 

påståendet”.64 Hennes sökande leder henne till ensamhetens väg, vilket även kan förklara varför 

hennes största opponent är hennes egna jag.  

 

I den kristna kulturtidskriften Vår Lösen skrevs år 1989 en text med rubriken ”Sorgen och ljuset. 

Det bestående i Anna Greta Wides lyrik” som likt Malmros text cirkulerar kring Wides diktning 

och dess religiösa innehåll. Staffan Bergsten, författaren av texten, tycks vara mer kritisk till Wides 

poesi. Han menar att vissa dikter kan förefalla närmast pekoralistiska, och att det i diktsamlingarna 

lyser igenom en elegisk flickaktighet som utmynnar i en brist på vilja att utvecklas eller växa.65 

Bergsten försöker finna det bestående i Wides lyrik och analyserar därför bland annat – utöver 

vemodet – musiken, mystiken och det religiösa tvivlet. I sin slutsats jämför han två dikter. Den 

första behandlar våren, närmare bestämt den första vårdagen, och här menar Bergsten att Wide 

lyckats dikta något väsentligt och bestående. Hon har lyckats fånga både den kollektiva och den 

privata upplevelsen av naturen – av solens strålar på den första vårdagen – och dessutom finns en 

”äkta klang” samt ett naturligt flyt. Detta jämför han med en dikt vid namn ”Johannes på Tabor”, 

som istället beskriver ett kristet skeende. Dikten är mer litterärt utformad än den tidigare, och 

dessutom utspelar den sig i ett annat land, i en annan tid. Det är alltså inget Wide själv upplevt. 

Bergsten menar att denna dikt inte lyckas övertyga läsaren, och att den ”verkar bygga på 

önskedrömmar mer än på direkt seende”.66 Bergsten är alltså av åsikten att Wides lyrik främst 

fungerar då hon skriver om det självupplevda. I min egen analys handlar mycket om diktjagets (och 

andra av diktens karaktärers) positionering, vilket också ofta syftar till just denna självupplevda 

 
62 Malmros 1972, s. 117.  
63 Malmros 1972, s. 124. 
64 Malmros 1972, s. 114. 
65 Staffan Bergsten, ”Sorgen och ljuset. Det bestående i Anna Greta Wides lyrik”, Vår Lösen, 1989:5, s. 303–304. 
66 Bergsten 1989, s. 310.  
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aspekt. En skillnad är dock att Bergsten, likt Malmros, behandlar jaget i dikterna som poeten, Anna 

Greta, själv. Detta gör att man kan förstå varför han tycker att ”Johannes på Tabor” inte riktigt 

lyckas förmedla uppriktighet och verklighet – uppenbarligen har ju inte personen Anna Greta Wide 

varit där och bevittnat denna händelse. Samtidigt menar jag att detta snarare är ett problem i 

Bergstens läsning, och inte i Wides lyriska skrivande.  

 

Anne Nilsson Brügge har, till skillnad från de övriga författare som i detta kapitel lyfts fram, valt 

att inte fokusera på trosfrågan i Wides lyrik. I det tredje bandet av det litteraturvetenskapliga 

samlingsverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria skriver hon istället om Eros betydelse i den kvinnliga 

lyrikgeneration som var verksam under stora delar av 1900-talet. Ett längre avsnitt, vid namn ”Jag 

är Apollons eget träd”, behandlar just Anna Greta Wide och hennes poesi. Nilsson Brügges analys 

handlar om erotik och kärlek, och hos Wide hittar hon den kvinnliga kroppens ”mjuka rundningar 

och skrymslen” i Wides beskrivningar av kustbandens linjer.67 Nilsson Brügge jämför också Wide 

med Harriet Löwenhjelm då de båda i sina kärleksdikter ”vänder sig till feminina gestalter”.68 Hon 

tar även upp att Wide ibland hämtar inspiration från och använder sig av litterära och/eller 

mytologiska gestalter i sin lyrik. Detta kan man se bland annat i de många hänvisningarna till 

antikens mytologi (Dafne, Orfeus, Apollon, Danaë m.fl.) eller i dikten ”Tintomara”69 från Broar 

som fått sitt namn och sin bakgrund från Carl Jonas Lowe Almqvists roman Drottningens Juvelsmycke. 

Språket i Wides poesi innefattar, enligt Nilsson Brügge, en dubbelhet. Sökandet efter någonting, 

eller någon, tillsammans med det självmedvetna och träffande språket gör Wide till en intressant 

poet att analysera – ”Osäker i trosfrågor men säker som skapande konstnär”.70 Med denna mening 

som bevis tycks det alltså svårt att helt undvika en religiös aspekt i en diskussion kring Wide – 

eftersom tron har en så pass viktig och omfattande roll i hennes poesi är den relevant att lyfta fram 

även i en text om erotik och kärlek, samt i en analys så som min, där naturen och platsen är de 

primära undersökningsområdena.  

 

Litteraturvetaren och författaren Sven Delblanc fokuserar i sin tur istället på hur Anna Greta Wide 

blev en negligerad röst i sin samtid. På grund av litteraturpolitiska konjunkturer menar han i sin 

text ”Rösten som tystnade: Anna Greta Wide” att Wide, som poet på mitten av 1900-talet, blev ett 

 
67 Anne Nilsson Brügge, ”Jag är Apollons träd. Eros betydelse för en kvinnlig lyrikgeneration”, i Nordisk 
Kvinnolitteraturhistoria III: Vida Världen 1900–1960, Elisabeth Møller Jensen och Ebba Witt-Brattström (red.), 
Höganäs: Bra böcker 1996, s. 448.  
68 Nilsson Brügge 1996, s. 448.  
69 Anna Greta Wide, Broar, Stockholm: P.A. Norstedt & Söner Förlag 1956, s. 62–63 eller Wide 2020a, s. 258. 
70 Nilsson Brügge 1996, s. 449.  
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offer.71 Hon liknande som tidigare nämnt inte de modernistiska röster som fick huvudrollen under 

denna tid, utan påminde snarare om traditionella diktare, sådana från en svunnen tid. Trots att hon 

var älskad av sina läsare blev hon på grund av detta aldrig en del av det litterära etablissemanget. 

Utöver denna utläggning är Delblancs korta text mestadels övergripande – här beskrivs dikternas 

mest förekommande teman samt poetens tragiska livsöde. En tes lyfts dock tydligt fram: ”Anna 

Greta Wide gick mot strömmen ända till sin död”.72  

 

Tidigare forskning har mer eller mindre djupgående behandlat Wides poesi. Men under 2000-talet 

tycks Wides lyrik inte fått någon större plats på den akademiska, litteraturvetenskapliga arenan. Jag 

vill fylla upp ett tomrum i forskningen kring Anna Greta Wide med ett fokus på naturens roll i 

hennes dikter. Flera av de texter jag tagit upp nämner flyktigt naturen men en djupare neddykning 

och analys krävs, särskilt med tanke på hur mycket stoff det faktiskt finns med plats- och 

naturanknytning. Genomgående frågor som man finner i den tidigare forskningen, och som alltså 

redan behandlats, är framför allt religionen, musiken och det självreflekterande eller det 

självkritiska. Naturen, som bevisligen får nästan lika mycket plats i Wides lyrik som religionen, har 

i stor grad lämnats utanför. Fram tills nu.   

 
71 Sven Delblanc, ”Rösten som tystnade: Anna Greta Wide”, i Den svenska litteraturen, del 3: Från modernism till 
massmedial marknad 1920–1995, Lars Lönnroth, Sven Delblanc och Sverker Göransson (red.), Stockholm: Bonnier 
1999, s. 232.  
72 Delblanc 1999, s. 232. 
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2. Analys 

Vilken roll har den väldiga naturen i en enskild människas liv? På vilket sätt kan hon söka tröst och 

tro, hopp och kärlek i den tysta, omfamnande naturen? Anna Greta Wide tycks ha ställt sig dessa 

frågor, och hennes diktjag får ofta symbolisera denna lilla människa som söker sig till det större för 

att finna svar. Hennes dikter diskuterar även det omvända – människans inverkan på naturen – och 

komplicerar förhållandet ytterligare. Kontrasterandet av diktjaget och det som finns omkring henne 

upplöses även ibland, och diktjaget och naturen tycks vara en och densamma. Naturen och det 

odödliga i form av de ständigt repetitiva årstiderna, den återkommande natten och den värmande 

gryningssolen som alltid stiger upp blir en trygghet att luta sig mot. Naturen är något naturligt, 

något som alltid finns där, i motsats till det mänskligt flyktiga.  

 

Wides lyrik behandlar flertalet olika genomgående teman – några tydliga exempel är tron, 

ensamheten, kärleken och osäkerheten.  Dick Claésson utvecklar detta i förordet till urvalsvolymen 

Det hungrade hjärtats hemkomst: 

Vissa teman förföljer Wide genom åren. De är kärnpunkter i hennes tänkande. Frihet är ett. Sanning 

ett annat. Bägge genomsyrar dikterna. Längtan efter friheten – och friheten som erövras genom 

sanningens genomträngande kraft. De är inte enkelt gestaltade. Men grundtanken är enkel nog att 

summera. 

     Människan är ofri.  

     Sanningen är vägen till friheten. 

     Friheten finns.73  

Det tema jag övergripande fokuserar på i den här uppsatsen är naturen, men även detta tema 

behandlas i dikterna på ett flertal olika sätt med olika funktioner och betydelser. Platsen, den 

psykiska men kanske framför allt den fysiska, kommer att vara genomgående relevant i min 

undersökning. Strukturellt sett är den kommande analysen uppdelad i fyra mindre teman (se punkt 

1.3 Metod och teori) som i slutändan kopplas samman i en sammanfattande diskussion kring naturens 

relation med människan i Wides diktning. För enkelhetens skull kommer diktsamlingarna vara 

förkortade i notapparaten i detta analyskapitel. Nattmusik kommer att förkortas till NM, Orgelpunkt 

till OP, Dikter i juli till DIJ, Broar till B, Kyrie till K och Den saliga osäkerheten till DSO. Dessutom 

kommer källhänvisningar till både originaldiktsamlingarna samt samlingsverken som utkom 2020 

finnas i noten. Den första sidhänvisningen i noten är genomgående till originalet, medan den andra 

hör till samlingsvolymen Vem vänder i ljus mitt mörker. För dikter utkomna efter Wides död hänvisas 

istället till samlingen Sedan kan allting hända där efterlämnande dikter för första gången publicerats. 

 
73 Claésson 2020, s. V. 
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2.1 Platsen och placeringen av diktens gestalter 

Något som varit viktigt för mig när jag gått igenom materialet och valt ut relevanta dikter har varit 

den fysiska platsen. Denna konkreta plats, som Wide använder sig av i flertalet dikter,74 kan ses 

som ett medium för att porträttera skillnader hos människan och naturen, men även för att belysa 

deras likheter. En placering av diktjaget, eller av någon annan gestalt, skapar en fysisk plats där 

diktens huvudperson får lov att röra sig – att agera – istället för att bara vara någon som bevittnar 

något utifrån eller ovanifrån. Detta gör att dikternas gestalter får ett helt annat liv än exempelvis ett 

diktjag som ”bara” är ett passivt vittne istället för en aktör. I just Wides fall är den fysiska platsen 

allt som oftast någonstans i ett svenskt västkustlandskap, vilket man framför allt förstår genom de 

många naturbeskrivningarna. Det finns även ett fåtal dikter där platsen är benämnd och bestämd, 

som i denna dikt vid namn ”Perspektiv från Näset”: 

Detta är inte Halland och inte Bohuslän. 

Detta är Västergötlands andningshål emot väster,  

två mil brett enligt kartan. Vresig och knuten skärgård. 

Och det enda landskapet jag riktigt har brytt mig om.75  

Detta är första strofen ur dikten, som aldrig publicerats av Wide själv. Denna dikt hittades i ett 

spiralblock som fanns i resväskan som överlämnades av Wides släkt till Göteborgs 

universitetsbibliotek år 2018. Den är skriven någon gång mellan 1960 och 1965, och troligtvis hör 

den därför till arbetet som kretsat kring samlingen Den saliga osäkerheten. Idag finns den publicerad 

i Sedan kan allting hända, samlingen från 2020 med tidigare opublicerade dikter. Diktens titel och 

dess innehåll beskriver en särskild, faktisk plats vid namn Näset som är ett område i sydvästra 

Göteborg där Wide själv tillbringade mycket tid som ung.76  

 

Många av Wides dikter beskriver dock kustlandskapet utan att faktiskt nämna platsen vid namn, 

som här i en dikt hämtad ur Kyrie samt den inledande dikten i Dikter i juli:  

Claritas claritatum: decemberhavet, 

ännu ofruset, kanske nollgradigt,  

speglande i sitt ljusa glas 

 
74 Förutom de dikter som nämns i denna uppsats, finns exempelvis ”Ord”, ”Mitt land”, ”Om virvlar”, ”Träd i juni”, 
”I maj när gräsnejlikan blommar”, ”Vår”, ”Snäckan” samt ”Barnet i gräset”.  
75 Wide 2020b, s. 137 eller Anna Greta Wides samling, ”Spiralblock. II. Anteckningar, utkast och renskrifter [ms]”, 
Litteraturbanken, https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/WideAG/titlar/WideBlock11MS/sida/25/faksimil 
(2021-04-20). 
76 Litteraturbanken, Diktens museum, Frihet och Sanning – en utställning om Anna Greta Wide, ”De första åren: 
1920–1944”, https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-forsta-aren/ (2021-04-20). 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/WideAG/titlar/WideBlock11MS/sida/25/faksimil
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum/wide-en-inledning/de-forsta-aren/
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årets stillaste stiltje. 

 

Bottnen skön på tre meters djup: 

sanden räfflad i grått och grönt, 

musslan blåsvart och snäckan vit,  

tången jordbrun med bronsstänk. 

 

Nu marmoreras himlen. 

Sannolikt solnedgång. 

Lyckligt visslande, utan fångst, 

går spinnspöfiskaren hem.77 

 

* * * 

 

Klädd i blågrått, elegiens färg, 

ligger kusten. Inga skarpa stenar.  

Här och var en linje som vill fly,  

tar ett häftigt andetag, blir skrämd, 

retirerar i en snabb kadens 

lydigt mot sin milda stilla tonart. 

Ändå finns en oro i konturen –  

starkare än horisontens ro – 

skönjbar för den seende… 

                                      Jag känner  

alla dem som gästat denna kust.78 

De blåsvarta musslorna, den jordbruna tången, havet och dess horisont samt de släta klipporna har 

alla starka konnotationer till den svenska västkusten, och i och med Wides personliga kopplingar 

till detta kustband kan vi anta att även dessa, icke-platsspecificerade, dikter även de utspelar sig 

någonstans i dessa områden. Denna geografiska möjlighet att kunna utnämna en särskild plats som 

den faktiska platsen kan vara hjälpsam i flera aspekter. Det främsta argumentet för en sådan här 

bestämd geografisk placering är, enligt mig, för att skapa en igenkänningsfaktor hos läsaren, men 

även hos författaren själv. Skriver man om saker (eller i detta fallet platser) man själv upplevt skapas 

ofta en mer genuin känsla. Detta tar även Staffan Bergsten upp (se 1.5 Tidigare forskning). I slutet av 

sin text jämför han två av Wides dikter; en som utspelar sig på en typisk svensk vårdag och en som 

skildrar en biblisk händelse, och kommer därefter fram till följande: 

 
77 Anna Greta Wide, Kyrie, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag 1960, s. 46 eller Wide 2020a, s. 304. 
78 Anna Greta Wide, Dikter i juli, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag 1955, s. 7 eller Wide 2020a, s. 147. 
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Det sterila intellektuella tvivlet och den alltför stora bekännelsen var de två ytterligheter som Anna 

Greta Wide hade att värja sig mot som lyriker. När hon håller sig mellan dem, på mark hon själv 

beträtt, och berättar om det hon med egna sinnen upplevt, genomlidit och fröjdats åt, då når hon 

ibland den enkla självklara kraft i uttrycket som utmärker bestående lyrik.79 

Bergsten anser alltså att Wide skapar vad han kallar ”bestående lyrik” då hon skriver om upplevelser 

som hon själv kan ha upplevt. Samma effekt menar jag skapas då Wide skriver om platser som vi 

vet att hon själv tillbringat mycket tid vid. Vi vet att Wide med sin familj tillbringade somrarna i 

Näset, och vi vet att hon bott på västkusten (närmare bestämt Göteborg) i hela sitt liv. Detta 

tillsammans med de tydliga naturbeskrivningarna menar jag är skäl nog för att kunna geografiskt 

placera flera av hennes verk i just västkustmiljön. Dessutom kan man tänka sig att även många av 

Wides läsare, både dåtida och nutida, kan känna igen sig i denna miljö. Läsaren förflyttas, nästan 

nostalgiskt, till en plats hon en gång besökt – där hon kanske tillbringat en semestervecka, växt upp 

eller drömmer om en framtid. Det är en välkänd plats som beskrivs. Detta kan därför bidra till en 

starkare läsupplevelse, likt den Bergsten tycks ha upplevt. Ser man till den innebörd platsen kan ha 

i litteraturen enligt Schulz (se s. 5 i denna uppsats) – ”inte bara som fysiskt landskap”, utan även som 

något som ”formar individen psykologiskt”80 – förstärks detta argument ytterligare. Det eviga 

kustlandskapet som diktens plats bidrar alltså till textens genuinitet och läsupplevelsen samtidigt 

som det skapar ett rum för dikternas gestalter att röra sig i.  

 

I Wides dikter finns ofta ett jag. Om det inte finns ett jag, så finns det vanligen ett du eller ett vi. 

Det är personliga, intima dikter som allt som oftast kretsar kring diktjagets känslor och tankar. I 

vissa dikter får dock istället någon eller något annat agera huvudperson – det kan vara något mer 

abstrakt symboliskt, som till exempel en blomma, eller en annan levande varelse som inte nämns 

som ett jag, ett du eller ett vi; så som ett barn eller ett djur. I följande analyser lyfter jag fram olika 

dikter, från Wides alla samlingar, som på något sätt placerar in en gestalt på en särskild plats. Dessa 

kommer att problematiseras, diskuteras och jämföras med varandra för att skapa en djupare 

förståelse för hur dikterna använder platsen och placeringen av diktjaget (eller andra av diktens 

gestalter), för att därefter kunna analysera vad detta säger om relationen mellan människa och natur 

i Wides lyrik. Som en förberedande kommentar till detta avsnitt vill jag åter igen poängtera att 

diktjaget i denna analys inte är samma person som människan Anna Greta Wide. Diktjaget, och i 

vissa fall diktduet eller diktviet, är här separerade från personen som skrivit dikterna. Däremot 

kommer tiden dikterna skapats i tas i beaktande – således finns en medvetenhet om att dessa texter 

 
79 Bergsten 1989, s. 310.  
80 Schulz 2007, s. xii. 
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skrivits innan både ekokritiken samt den större, moderna miljörörelsen utbrett sig i det akademiska 

och i det allmänna samhället. 

 

Det är alltså relativt vanligt förekommande i Wides poesi, som tidigare nämnts, att hon placerar 

diktens gestalter på en särskild plats eller i ett särskilt rum. I Nattmusik finns ett exempel på detta i 

första strofen av dikten ”Rymden”: 

Vad det är ljust 

i detta rum, 

där jag får bo och vara! 

Jag står förtjust  

och nästan stum  

inför det underbara.81 

I denna dikt nämns alltså rummet explicit och dessutom är jaget aktivt placerat i det. Vad har denna 

placering av diktjaget för funktion? Ser man till det tema som i denna uppsats undersöks, naturen, 

kan placeringen hjälpa till att analysera vilken relation som skapas mellan jaget och platsen. Detta 

är intressant då det säger något om den hierarkiska idé som lyriken presenterar (antropocentrisk 

kontra bio- eller ekocentrisk till exempel), och dessutom kan de olika platserna ibland även hjälpa 

läsaren att förstå diktjagets tänkta sinnesstämning. I Wides lyrik är platsen som beskrivs oftast en 

del av naturen – hon beskriver som tidigare nämnt exempelvis gärna havet, klipporna, vinden och 

det svenska västkustlandskapet i allmänhet. Placeringen kan också ha funktionen att presentera tid, 

till exempel genom att placera in diktjaget i en solig sommardag eller i en kylig höstdag då löven 

faller från träden. Vilken gestalt det är som placeras in i dikten spelar också roll – är den 

huvudsakliga gestalten ett jag, ett du, ett djur, ett barn eller en blomma? Ett sätt att lyfta fram det 

icke-mänskliga kan vara att låta diktens huvudperson vara exempelvis ett djur. I dessa fall skrivs 

dikten oftast inte i jagform, men gestalterna placeras ändock in i särskilda sammanhang och på 

specifika platser. I flera olika aspekter kan alltså platsen vara ett relevant undersökningsområde för 

mitt syfte.  

 

Ett tydligt exempel är dikten ”Så här om våren” från samlingen Orgelpunkt: 

Jag går på vägen i blåst och sol 

och håller i handen en blå viol 

och svarar försåtligt en gök som gol 

och ler åt en mask som krälar.  

 
81 Wide, NM 1942, s. 28 eller Wide 2020a, s. 43. 
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Så här om våren när allting sker,  

då går man och känner och hör och ser  

och lär sig så småningom mer och mer  

om kärlek och mänskosjälar.  

Med all vår kunskap och all vår list 

och all vår stolthet och all vår brist 

så är vi små älskande liv till sist, 

precis som den här violen,  

och längtar och längtar dagen lång 

att slippa stolthet och trots och tvång 

och saligt slå ut med en enda gång  

mot solen, den enda solen.82 

Här placeras jaget på en plats (”på vägen”) i första versen. Hon vandrar genom naturen och lägger 

märke till saker som pågår runt omkring henne, saker som gemene man troligtvis helt skulle 

ignorerat. En medvetenhet om naturlivet uppenbarar sig i och med detta, tillsammans med det 

faktum att diktjaget interagerar med det hon hör och ser. I den andra halvan av dikten är platsen 

inte lika relevant eller uppenbar – här porträtteras istället en slags jämförelse mellan människan och 

naturen hon befinner sig i. Man skulle i denna dikt kunna läsa in en viss biocentrisk idé, där 

människan och naturen bör ses och behandlas som likar. Detta eftersom diktjaget likställer 

människans liv med violens. De är båda ”små älskande liv till sist”, som längtar efter samma sak. 

Denna biocentriska idé förstärks genom placeringen av diktjaget, då både jaget och naturen hon 

omringas av porträtteras som aktiva aktörer. Människan går, göken gal, masken krälar – till och 

med våren i sig beskrivs som aktiv (”Så här om våren när allting sker”). Det är även intressant från 

en biocentrisk (och ekocentrisk) synvinkel att diktjaget menar att hon lär sig mer om människan 

genom att befinna sig i naturen (vers 5–8), då detta innebär att människan inte alltid ”vet bättre” 

än naturen omkring henne. Dessa versrader kan ses som en ödmjuk inställning till livet i allmänhet.  

 

För den lyrikintresserade kanske denna dikt låter bekant. Den innehar nämligen likheter med en av 

Per Daniel Amadeus Atterboms dikter – ”Den helige Franciscus: Legend för blommor” – som 

skrevs under det tidiga 1800-talet. Atterboms dikter genomsyras av den då pågående tyska 

romantiken, och växterna – blommorna, närmare bestämt – var några av hans mest använda 

symboler. I ”Den helige Franciscus” berättar Atterbom om Franciscus, vars kärlek till naturen är 

oerhörd: 

Ack! han var en man, så full af kärlek 

 
82 Anna Greta Wide, Orgelpunkt, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag 1944, s. 14 eller Wide 2020a, s. 96. 
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Till Guds alla skapelser gemensamt,  

Att den mask, som på hans väg sågs kräla,  

Bar han undan faran att förtrampas  

[…] 

Solen, månan, alla stjernor, alla 

Elementer, alla årets tider, 

Träd och fåglar, sädesax och rankor, 

Haf och källor, jordens grönska, himlens 

Blåhet, kallade han bröder, systrar, 

Umgicks med dem i förtrogna samtal, 

Manade dem upp att Fadern prisa,  

Stämde in med dem i deras lofsång.83 

I denna strof finns flera likheter med Wides ”Så här om våren”. Den tydligaste likheten, som 

närmast är bokstavlig, är människans interaktion med masken i de båda dikterna. Masken beskrivs 

i båda som krälande, och människan hyser en positiv känsla gentemot djuret i fråga. Dessutom för 

de båda mänskliga individerna i Wides och Atterboms dikter något slags samtal med naturen runt 

om dem – Wides diktjag ”svarar försåtligt en gök som gol” och Atterboms Franciscus umgås med 

naturen ”i förtrogna samtal” samt stämmer in i deras lovsånger. Atterbom har placerat in 

Franciscus i naturen och Wide har placerat in sitt diktjag på samma plats. Båda beskriver den aktiva 

och högst levande naturen som omringar dem.  

 

Att naturen länge har varit en vital del av poetens diktvärld, om så negativt bemärkt eller positivt, 

har jag nämnt redan tidigare (se 1.3.1 Ekokritik, exemplet Alkaios) men här konkretiseras detta faktum 

ytterligare. Wides dikt kan mycket väl vara en replik på Atterboms dikt med tanke på likheterna, 

men detta innebär även att tankarna som for genom Atterboms huvud även gjorde det i Wides. 

Atterboms dikt, vilken är flera sidor lång, avslutas med två strofer där diktjaget (som alltså inte är 

Franciscus) talar direkt till blommorna om sina mänskliga bekymmer, de som skiljer honom från 

dem:  

Tiden är förbytt, I blommor! Småvis 

Är nu menniskan, som den; ej mera 

(Ej åtminstone i Norden) talar 

En Franciscus någonsin till eder. 

[– – –]  

Nu, välan, I syskon! Medan vintrar, – 

Icke blott af snö, men ack! de vida 

 
83 Per Daniel Amadeus Atterbom, Lyriska Dikter af P. D. A. Atterbom. Första delen, Örebro 1863, s. 104–105. 
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Skilja mig från edert glada sällskap: 

Stränga pligters bud jag måste fylla, 

Och så godt jag kan (det går derefter) 

Spela, inom höglärd mensko-klokskap 

Mellan böcker och kathedrar fängslad, 

Rolen af den kärfva larf, som blifvit 

Min på stora samhälls-maskeraden. 

I mitt innersta, o systrar Blommor, 

Lefver jag ändock bland er allena […]84 

Här talar diktjaget om de mänskliga plikter som förbinder honom med samhället, och som 

samtidigt förhindrar honom från att umgås med naturen på det sätt Franciscus tidigare kunnat göra. 

Diktjaget menar att samhället är det onaturliga – han kallar det för en maskerad samt beskriver hur 

han är fängslad vid det mänskliga (akademiska) livet – och därigenom kan vi även tänka oss att det 

är naturen, blommorna och det liv som Franciscus levde som han menar är det mer naturliga, det 

mer eftersträvansvärda. Han vill se människan och samhället i samspel med naturen, snarare än 

naturen och människan som två skilda aktörer. Genomgående är dock dikten, om man ser till 

helheten och alltså inte bara det jag här har citerat, antropocentrisk. Franciscus står alltid hierarkiskt 

sett över naturen – ibland får han påminna blommorna om att han är där som en länk mellan dem 

och Gud, och vid ett tillfälle tycks han nästan skälla på svalorna för att de inte låter honom tala till 

punkt. Dessutom nämner diktjaget i den sista strofen ”höglärd mensko-klokskap”, vilket i sitt 

sammanhang antyds negativt konnoterat, men som ändå skiljer på naturens och människans nivåer 

av kunskap. 

 

Jämför man detta med ”Så här om våren” befinner sig kunskapen i denna dikt istället i naturen – 

diktjaget lär sig mer och mer genom att vandra på sin väg, omringad av naturens små och stora 

under. Denna dikt särskiljer sig genom sitt vilande i nuet, genom njutningen diktjaget känner på 

grund av sitt vandrande på vägen denna soliga vårdag. Wides diktjag kommenterar dessutom 

kunskapen människan besitter – ”Med all vår kunskap och all vår list / […] / så är vi små älskande 

liv till sist, / precis som den här violen”.85 I och med denna mening skapas en mer biocentrisk 

uppfattning hos Wides diktjag i jämförelse med Atterboms, då hon här bokstavligt jämställer 

människan med blomman, violen. Drygt hundra år har passerat mellan skrivandet av ”Den helige 

Franciscus: Legend för blommor” och ”Så här om våren”, vilket märks både i språk och 

världsuppfattning. Trots de många likheterna i dikterna finns det alltså även stora skillnader – 

 
84 Atterbom 1863, s. 109–110.  
85 Wide, OP 1944, s. 14 eller Wide 2020a, s. 96. 
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diktjagens plats må i båda fallen vara i naturen men deras uppfattning om sin omgivning skiljer sig 

oerhört.  

 

Wides diktjags biocentriska, ibland närmast ekocentriska, världsuppfattning uppenbarar sig i flera 

dikter. Två dikter, där även platsen är en framträdande aktör, är ”Havstrutens unge” och 

”Oljefläcken” från samlingen Broar. Dessa dikter är i samlingen placerade efter varandra – 

”Havstrutens unge” på sidan 40 och ”Oljefläcken” på sidan 41.  Den sistnämnda kontrasteras 

därför tydligt mot den förstnämnda. Här nedan följer båda dikterna i sin helhet: 

Han ligger där i sin skreva 

i hård triumferande vårsol. 

Äggskal klibbar i dunet 

Från boet, fem meter fjärran. 

Han blinkar mot det skarpa ljuset. 

Så skarpt skall blicken sikta, 

så skarpt skall näbben stinga 

i fiskbukens glidande silver – 

och vingarna: vida, vida…  

Ja. Om en sommar. Om tusen… 

Den lille kurar i blåsten, 

han trycker sig inåt och somnar 

i majblåst och störtande solljus. 

Vinden ritar en liten bena i dunet.86 

 

* * * 

 

Oljefläcken ligger i viken, 

färggrann som en solkig regnbåge, 

svavelgul, giftgrön, förruttnelselila,  

överröstande solnedgångens 

rena rosa och kallnande blå. 

Småbarn undrar, badgäster svär,  

doppar fingret och äcklas tillgjort,  

visslar och går in på verandan.  

Måsen ensam är kvar i viken,  

ligger stilla i stillnat svall,  

känner inte att döden klibbar 

len och ljum i fjädrar och dun – 

 
86 Wide, B 1956, s. 40 eller Wide 2020a, s. 236. 
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bara att något är annorlunda…87 

Diktjaget placeras inte ut i någon av dessa dikter, istället är andra viktiga gestalter utplacerade. I den 

första dikten placeras havstrutsungen i sin naturliga miljö – han ligger och sover i solen på sin 

klippa. I den här dikten existerar inte människan, här är det endast naturen som beskrivs som olika 

aktörer. Fågeln, klippan, äggskalet, solen, fisken och vinden; alla är de naturens byggstenar. Trots 

det skarpa solljuset och den ihållande vinden kan djuret, havstruten, slappna av, somna – allt är 

som det ska vara. I den andra dikten får människan komma in, och genast förändras tonen. En 

artificiell, människoskapad, ”svavelgul, giftgrön, förruttnelselila” oljefläck placeras ut och ställs i 

motsats till den naturliga solnedgångens ”rena rosa och kallnande blå”. Det artificiella överröstar 

det naturliga, till och med i den första anblicken. Även människorna placeras ut i den här dikten, 

småbarnen och badgästerna lägger märke till oljefläcken och interagerar med den – de gör dock 

ingenting åt den utan återgår istället snart till sina egna liv, ”visslar och går in på verandan”, vilket 

kan peka mot pastorala idéer där människan exploaterar naturen endast för sin egen vinning.88 Det 

som blir kvar, utöver oljefläcken, är naturen. Måsen, närmare bestämt. Wide använder sig här av 

ordet ”klibbar”, vilket blir ytterligare en sammansvetsning av de båda dikterna. Äggskalet som 

klibbats fast i fågelungen i ”Havstrutens unge” kontrasteras i ”Oljefläcken” med att den tjocka 

oljan klibbar sig fast på måsens fjädrar. Fågelungen beskrivs även som liggande i sin skreva, och 

oljefläcken som liggande i viken i varderas dikt första vers. Det naturliga och det artificiella blir 

tydliga motsatser, där den ena är harmlös och den andra dödlig.  

 

Om man ser till dessa två dikter, särskilt tillsammans med varandra, menar jag att ett ekocentriskt 

perspektiv existerar. Ekocentrismen, vill jag påminna om, handlar om ett undvikande av att sätta 

människan i främsta fokus. Det är ekosystemet som bör prioriteras då man skriver en ekocentrisk 

text, och i och med ekokritikens framväxt har ekocentriska texter blivit allt vanligare. Ekocentrism 

handlar också ofta om ett ifrågasättande av det artificiella och det mänskliga (– för mer ingående info, 

se avsnittet Antropocentrism, Biocentrism och Ekocentrism i 1.3.1.1 Ekokritikens begrepp). För att 

exemplifiera detta kan vi gå igenom Lawrence Buells lista,89 som visar på hur man kan undvika 

antropocentrism i litterär text, och se hur denna förhåller sig till dikterna ”Havstrutens unge” och 

”Oljefläcken”. Låt oss undersöka de båda som en helhet, för enkelhetens skull.  

 

 
87 Wide, B 1956, s. 41 eller Wide 2020a, s. 237. 
88 Se exempelvis Love 1966, s. 230 eller s. 10–11 i denna uppsats. 
89 Se s. 8 i denna uppsats och Kerridge 2006, s. 537.  
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Det första kriteriet, som handlar om att den icke-mänskliga miljön i texten presenteras genom 

tanken att mänskligheten härstammar ur naturens historia och inte tvärt om, uppfylls genom 

”Havstrutens unge” och dess brist på mänsklighet – som tidigare nämnt existerar inte människan i 

denna dikt. Här kan naturen vara ostörd och orörd – den är en närvarande kraft som finns där 

oavsett människans eventuella inblandning. Varken platsen, huvudgestalten (fågelungen) eller 

något den interagerar med är mänskligt skapad. Naturen används alltså inte bara som en ram för 

det mänskliga, utan istället som det enda faktiskt existerande i denna dikt. Det andra kriteriet, att 

det mänskliga intresset inte bör ses som det enda legitima intresset, uppfylls här kanske framför allt 

genom vem eller vad som får vår, läsarens, sympati. Dessutom kan man säga att detta kriterium 

uppfylls redan i ”Havstrutens unge”, just på grund av bristen på det mänskliga. Bristen på artificialia 

gör att det inte är i mänskligt intresse dikten är skriven. Sympatin som väcks hamnar dessutom hos 

fågeln i ”Oljefläcken”, samtidigt som människorna i denna dikt framställs som den onda kraften – 

den mänskligt skapade oljefläcken bokstavligt talat dödar naturen mitt framför ögonen på 

människorna. De väljer ändock aktivt att inte göra något åt det. Dikten är om något skriven i 

naturens intresse. Detta går även in på det tredje kriteriet – Wide var uppenbarligen medveten om 

vad människan och hennes framfart gör med naturen och miljön. Meningen med dikterna, särskilt 

tätt intill varandra, tycks vara att först skapa sympati och kärlek för det naturliga – vi ser det vackra 

och oskyldiga i den sovande fågelungen – för att sedan ge människan skulden för dess förödelse 

och död. Detta narrativ skapar en uppmaning till läsaren; ta ditt ansvar, gör någonting, och se även 

din egen skuld i miljöns annalkande, eller pågående, förstörelse.90 Det sista kriteriet, som handlar 

om att naturen bör ses som ständigt föränderlig, tycks fungera i samband med alla de andra – 

dikternas narrativ skapar en både konkret, tidslig process (fågelungen som sedan kopplas samman 

med den vuxna fågeln) samt en miljömedveten, underförstådd process där människans agerande i 

längden påverkar naturen.  

 

Förutom att vara två typiska dikter som väl beskriver Wides användning av västkustmotiv och 

västkusten som plats, kan de alltså även vara tydliga exempel på hur det ekocentriska kan fungera i 

Wides lyrik. Platsen – den som många läsare känner igen som nostalgisk eller idyllisk – blir en 

bidragande faktor till att dessa dikter blir så pass effektiva som de faktiskt är. Ett 

främmandegörande av platsen skulle påverka det ekocentriska i dikterna; om vi som läsare inte 

känner igen oss blir effekten av läsandet sällan lika stark. Placerandet av de olika gestalterna skapar 

en sorts narrativ berättelse som börjar i ”Havstrutens unge” och avslutas i ”Oljefläcken”. Denna 

 
90 Jämför med Schulz (2007) och hans idéer om vad ekokritiken som fält har för grund och uppgift, i denna uppsats 
på s. 5. 
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berättelse visar på ansvaret människan har i världen – våra handlingar (och icke-handlingar) har 

direkta konsekvenser på platsen, på naturen.  

 

En annan dikt som är relevant i en diskussion om plats och placerandet av diktens gestalter är den 

följande, som publicerades för första gången år 2020 i Sedan kan allting hända: 

Aldrig spelade ljuset så vitt och guldgrönt som där, 

aldrig såg vi någon gå in eller komma åter. 

En gång satt där en hare och klippte med mjuka öron,  

darrade till och försvann – och så var tåget förbi. 

 

Detta var alltså stigen rakt in till smultronstället, 

det otroliga stället med de otroliga bären, 

o de livsfarligt röda, o de livsfarligt söta – 

 

Detta var alltså stigen som vi aldrig fick gå,  

den som vi såg från tåget med näsan platt emot rutan, 

den som gick rakt in i skogen precis mellan två stationer, 

den som låg obekvämt till för varje skogspromenad. 

 

Inga frukter i världen uppväger vår förlust.91 

Här beskrivs ett ”ställe”, en naturlig plats utom räckhåll för människan och hennes blick, som 

diktviet beskådar från ett tåg. Tåget, som blir platsen där människan placeras, är det artificiella i 

dikten medan det som beskrivs, på avstånd, är en plats bestående av endast naturalia. Naturen och 

den naturliga platsen beskrivs som oåtkomligt för diktviet. Hur de än försöker så lyckas de aldrig 

se in i, och än mindre bege sig till, detta ”smultronställe”. Platsen omringas dock av det mänskliga, 

den ligger ”precis mellan två stationer”, och är dessutom synlig från tåget. Diktviet kan se platsen, 

de trycker ”näsan platt emot rutan” för att komma så nära det bara går, men lyckas aldrig nå ända 

fram. Trots att naturen här alltså blir beskådad av en mänsklig blick samt beskriven av mänskligt 

språk, så är den ändå till viss del dold från människan. Platsen blir närmast ett mysterium, en tänkt 

idyll för diktviet.  

 

Även här kan vi börja tänka i ekocentriska banor, trots att denna dikt är mer människotung om 

man jämför med ”Havstrutens unge” eller ”Oljefläcken” i och med sin placering av diktviet som 

diktens huvudpersoner. Naturen beskrivs dock ha en egen agenda och det finns en plats där naturen 

 
91 Wide 2020b, s. 163. 
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existerar utan människans inflytande. Denna del av naturen görs otillgänglig för människan då den 

döljs för den mänskliga blicken, och får därmed vara ifred. Samtidigt menar diktviet, människorna, 

att denna oåtkomlighet är en förlust för dem. Detta kan i sin tur tolkas antropocentriskt – 

människan tycker sig ha rätt till platsen, det är det mänskliga intresset som uppmärksammas. I 

denna dikt tillåts dock inte denna rätt, även om idén går att urskilja. Den romantiska blicken92 

presenteras, vilket även bidrar till dualismen, särskiljningen, av diktviet och den naturliga platsen. 

Dikten är alltså något tvetydig – samtidigt som det finns en naturlig, icke-mänsklig plats finns det 

även en grundinställning hos diktviet att de förtjänar att få ta del av naturen i fråga, att det är en 

mänsklig förlust att de inte fått lov att ta sig till denna plats. 

 

Denna antropocentriska idé som uttrycker människans rätt till utnyttjandet av naturen återkommer 

även i följande dikt, som citerats ur Dikter i juli:  

Ödlan sover på hällen i middagshettan. 

Södersluttningen glindrar. Kaprifolen, 

färdig att vissna i morgon, doftar hetsigt.  

Någon går genom snåret. Bruna fötter, 

solblekt hår och kjol, och skrubbsår på knäna. 

Blomdoften stiger het – Nu ser hon djuret: 

Ögonens skrynkliga kupor darrar fridsamt,  

buken sväller och krymper, sväller och krymper… 

Fötterna stannar. Något sväller i bröstet, 

krymper och sväller igen. Där ligger stenen,  

skarpkantad, lagom tung… Vem gjorde det? Någon –  

Flykt genom björnbärssnår med hand mot munnen,  

bruna ben får rinnande röda mönster,  

blicken blind av sol, eller blod, det kvittar, 

kvalmet stiger i halsen – Ingen att gå till,  

ingen skulle förstå… man får bära det, bära 

kvalmet, lusten, skulden – Vem gjorde det? Någon.93 

Denna dikt innehåller flera likheter med den föregående. Utöver den tidigare nämnda 

antropocentriska grundkänsla som de båda kan tolkas uttrycka så kan vi också tänka oss att det är 

barn som beskrivs i båda dikterna – barn som trycker upp näsorna mot tågfönstret, och sedan ett 

barn med skrubbsår på knäna som vandrar runt i ett kustlandskap. Barnen placeras därmed även 

på särskilda platser. Djuren – haren och ödlan – får också varsin roll i dikterna, tillsammans med 

 
92 Se s. 11–12 i denna uppsats och Kerridge 2006, s. 541. 
93 Wide, DIJ 1955, s. 19 eller Wide 2020a, s. 158. 
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övrig natur så som skogen, bären, kaprifolen, stenen, solen och björnbärssnåren. I båda dikterna 

placeras dock aktiva människor tillsammans med mer passiv natur – i den första dikten betraktar 

människorna en naturlig plats från en annan plats, medan människan i den sist citerade dikten får 

vara aktiv genom sitt agerande samtidigt som djuret i denna dikt är passiv i och med sin sömn. Den 

mänskliga blicken som betraktar, kanske närmast övervakar, naturen är närvarande i de båda.  

 

Den största skillnaden mellan dessa två dikter är dock det mänskliga agerandet. I den första kan en 

antropocentrisk idé uppmärksammas fram för allt genom diktens sista vers, ”Inga frukter i världen 

uppväger vår förlust”,94 men samtidigt gör det mänskliga diktviet i denna dikt inget annat än att just 

betrakta naturen, och då dessutom på avstånd. I den andra dikten upptäcker människan ödlan och 

ser på den i några ögonblick. Därefter tar hon upp en sten och krossar det sovande djuret. Denna 

handling, att bokstavligt talat ta livet av naturen, skiljer sig enormt från det mänskliga agerandet i 

den första dikten. Nu skapas en konsekvens av det mänskliga handlandet, ett djur dör och ett barn 

flyr därifrån, fylld av ”kvalmet, lusten, skulden”. Trots skulden som uppkommer efter gärningen är 

gjord har människan aktivt valt sitt handlande, och handlingen i sig visar på ett antropocentriskt 

synsätt där människan sätter sig över naturen. Då människan i denna dikt tar sig rätten att avsluta 

en annan varelses liv utesluts både bio- och ekocentriska idéer när det kommer till just flickan och 

hennes handlande. Vart människorna placeras är en annan detalj som skiljer dessa två dikter åt. I 

den första dikten placeras diktviet som tidigare nämnt på en artificiell plats – på tåget. Trots att de 

kan se naturen genom fönstret befinner de sig inte i den, utan istället har de placerats åtskilt från 

den naturliga platsen. I den andra dikten har människan istället placerats mitt i naturen. Detta 

placerande skapar sedan flickans möjlighet att interagera med naturen, med ödlan och med stenen.  

 

Vems är platsen? Svaret på den frågan kommer, som vi i detta kapitel har märkt, att se olika ut 

beroende på vilken av Wides dikter man väljer att lyfta fram. Medan ”Havstrutens unge” och 

”Oljefläcken” kan tyckas hänvisa platsen som naturens, är det människan som tycks ha övertaget 

om platsen i dikter som till exempel den om flickan och ödlan. Dikten om smultronstället visar på 

den för människan oåtkomliga platsen som hon ändock tycker sig ha rätten till – men som hon 

aldrig riktigt når. I dikten ”Så här om våren” lyser istället ett biocentriskt tankesätt igenom – platsen 

tillhör både människan och naturen, då de likställs med varandra och i slutändan bara längtar efter 

att ”saligt slå ut med en enda gång / mot solen, den enda solen”.95 Det biocentriska i denna dikt 

förstärks ytterligare i jämförelsen med Atterboms dikt ”Den helige Franciscus: Legend för 

 
94 Wide 2020b, s. 163. 
95 Wide, OP 1944, s. 14 eller Wide 2020a, s. 96. 
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blommor”, som bedöms antropocentrisk. I och med allt detta kan vi inte konstatera att platsen 

alltid är människans, men vi kan inte heller säga att platsen alltid tillhör naturen. Skiftandet av 

artificiella platser (som till exempel tåget) och naturliga platser (exempelvis klippskrevan) visar på 

den komplexa diskussion om relationen mellan människan och naturen som dikterna förmedlar. 

Något som dock genomgående kan utläsas i Wides diktning är en respekt och vördad för naturen 

och den naturliga platsen – även i de dikter där människan agerar antropocentriskt tycks diktens 

undermening prioritera naturen och de bio- eller ekocentriska grunderna. Tar vi dikten om flickan 

och ödlan som exempel, en dikt som vid en första anblick kan tyckas vara oerhört antropocentrisk, 

finns en underliggande, varnande betoning om vad våra, människornas, ibland helt onödiga 

handlingar har för konsekvenser på naturlivet runt omkring oss. Flickans direkta skuld blir vår 

skuld när vi inser att det är för sent att ta tillbaka det vi gjort – på samma sätt som flickan inte kan 

återuppliva ödlan hon nyss dödat kan inte heller vi upphäva de problem vi som kollektiv förorsakat 

miljön och naturen.96 Detta kan användas som ett argument för Anna Greta Wides moderna, och 

på hennes tid relativt ovanliga, förståelse kring hur människans relation med och till naturen 

påverkar den samtida och framtida miljöförstörelsen. Diktens gestalter och platserna de placeras i 

blir ett narrativt sätt för författaren att uttrycka dessa åsikter och förmaningar.  

 

2.2 Naturen och gudssymboliken  

Ett forskningsarbete om Anna Greta Wides diktskatt skulle inte vara komplett utan ett avsnitt om 

religion. Gud, bönen och diktjagets tveksamhet gentemot sin egen trosuppfattning är teman som 

återkommer i alla Wides diktsamlingar och som tidigare dessutom varit det främsta fokuset i 

forskning kring henne som person och poet (se 1.5. Tidigare forskning). Intressant för min uppsats är 

Wides användning av naturen och dess komponenter som symbolisk bild för det gudomliga, samt 

vad denna jämförelse av naturen och Gud innebär för relationen mellan människa och natur. 

Ekokritiskt sett är denna jämförelse nämligen mycket intressant – placerar diktjaget sig själv eller 

naturen närmast Gud? Vem eller vad hamnar, hierarkiskt sett, närmast det allra högsta – det 

gudomliga? 

 

Ser man till det tvivel som diktjaget i Wides dikter ofta uttrycker gentemot sin egen tro, tvivlet som 

till exempel Ingrid Malmros har ägnat sin forskning åt, kan följande dikt vara en intressant 

utgångspunkt. Denna namnlösa dikt finns tryckt i samlingen Kyrie, i vilken det religiösa tvivlet blir 

ett huvudsakligt tema:  

 
96 Jämför exempelvis med Kerridges (2006) eller Schulzs (2007) beskrivningar av ekokritikens grunder och mål eller 
med Buells andra och tredje punkt, i denna uppsats på s. 4–5 respektive s. 8. 
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Famn som bär mig idag.  

öppen är du som havet, 

som ett vårhav i solen. 

 

Ingen stänger du ute, 

ingen stänger du inne. 

Ditt enda grepp är din värme. 

 

Famn som bär mig idag –  

bär mig också i morgon,  

i morgon när jag förnekar dig.97 

Om man tolkar famnen i dikten som en gudsmetafor finner vi redan i den första strofen det som 

är mest intressant för de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats. Den sista strofen, 

som säkerligen skulle vara mest relevant i en diskussion kring diktjagets tro och tvivel, kan vi istället 

sätta åt sidan. Ingrid Malmros återkommer flera gånger till vad havsmetaforen kan tänkas innebära. 

Tidigt i sin analys beskriver hon havet som en symbol för oändligheten, friheten och en ”famnande 

trygghet”.98 Hon menar också att man kan finna en längtan till döden eller evigheten i Wides 

havsmystik, då framför allt i de två första samlingarna. Detta återfinns även i de dikter som 

publicerats först 2020 i och med återpubliceringen av Wides samlingar samt publiceringen av de 

dikter som tidigare endast funnits i anteckningsblock – dikter som Malmros inte hade tillgång till 

då hon skrev sin artikel på 70-talet. Hon hävdar också, liksom jag, att även då Gud inte nämns som 

just Gud så ”kan det väl knappast råda någon tvekan om innebörden av detta ’du’, som dikterna 

vänder sig till”.99 Detta påpekar hon med just denna dikt som exempel. Det som för mitt syfte bör 

lyftas fram är att det i första strofen förekommer en liknelse där Guds öppna famn liknas vid havet. 

I denna dikt skapas därför en likställning mellan Gud och naturen (havet, eller havet tillsammans 

med solen). Öppenheten och värmen som Gud i denna dikt besitter tillskrivs därmed även havet.  

 

Detta hav, som uppenbarligen är en mycket viktig komponent för och en vanligt förekommande 

gestalt i Wides diktning, likställs med Gud även i andra dikter. I dikten ”Havet” från Nattmusik 

beskrivs havet istället som en ”moder”: 

Hav – du älskande, stora blå,  

fruktsamma moderssköte! 

[…] 

 
97 Wide, K 1960, s. 33 eller Wide 2020a, s. 291. 
98 Malmros 1972, s. 92. 
99 Malmros 1972, s. 139. 
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Äreport eller törnestig 

leder till dig, vår moder. 

 

Riken falla och sjunka ner, 

ingen skall minnas namnen. 

Havet sorlar och havet ler 

och öppnar den vida famnen. 

Vi ska inte i vånda gå 

eller gråta så övergivet. 

Kring oss susar det stora, blå, 

Älskande moderlivet.100 

Med ett progressivt perspektiv kan vi förstås tänka oss att havet även här är en gudssymbol om vi 

ser Gud som en Hon istället för en Han. En annan idé, som för mig känns mer naturlig i 

sammanhanget, är att ”moderlivet” i denna dikt syftar till det man brukar kalla för ”Moder Jord”, 

det vill säga den naturliga världen. Om vi ser på dikten med denna utgångspunkt blir naturen det 

stora goda som omringar människan – det representerar det som vi kommer ifrån (genom 

modersymboliken) samt det vi i slutändan blir en del av. Diktviet, som representerar människan, 

menar att alla vägar leder till havet och denna slutsats bidrar även till den tröst som diktviet i sista 

meningen betonar – människan bör inte våndas alltför mycket eftersom ”det stora, blå” alltid 

kommer att finnas runt omkring oss. Människans livskretslopp blir därmed en del av något större. 

 

Utifrån ett ekokritiskt perspektiv spelar det stor roll hur man tolkar modersymboliken i denna dikt. 

Tolkas ”moderlivet” som naturen kan en delvis ekocentrisk läsning motiveras. Detta bland annat 

eftersom den icke-mänskliga miljön som beskrivs i dikten inte utgår ifrån människans historia – 

snarare är det tvärt om då människan, diktviet, här blir beroende av naturen. Även verserna ”Riken 

falla och sjunka ner, / ingen skall minnas namnen.” är intressanta ur ett ekokritiskt perspektiv; även 

här tycks diktviet mena att trots mänsklig civilisationsundergång kommer naturen, havet, fortsätta 

att existera. Samtidigt är det svårt att se annat än mänskligt intresse som textens primära fokus då 

dikten är väldigt människotung. Trots hyllningen till det stora blå är det människans känslor och 

öden som behandlas. Om vi istället låtsas att modern ska symbolisera Gud blir dikten dock än mer 

antropocentrisk. Havet blir då inte en ”egen” naturlig företeelse, istället blir det till en medlare 

mellan människan och Gud, en symbol eller metafor för att beskriva den gudomliga modern. Havet 

får också symbolisera efterlivet för fallna riken och människor, vilket innebär att även människan 

och civilisationen blir eviga då vi tolkar havet som Gud. Inom kristendomen finns en genomgående 

 
100 Wide, NM 1942, s. 54 eller Wide 2020a, s. 64. 
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antropocentrisk idé där människan hierarkiskt sett står över naturen vilket gör att, trots texter som 

dessa där naturen beskrivs på ett positivt sätt, människan alltid ses som den viktigaste 

komponenten101 – vilket utesluter både bio- och ekocentriska idéer.  

 

Likställningen mellan just havet och Gud sker även i dikten ”Gammal seglare” från samlingen 

Broar. Denna dikt, som handlar om en seglare som befinner sig ute på havet, avslutas med följande 

strof: 

djupt under storm och stiltje 

är havets andning densamma: 

ren som salt, 

lugn som Guds leende –  

i oss, 

långt efter oss, 

alltid.102 

Här återkommer liknelsen mellan havet och Gud genom ordet ”som”. I denna dikt handlar det 

dock inte om Guds/havets värme och öppenhet som det gjorde i den första dikten som togs upp 

i detta kapitel, utan istället tillskrivs här havet samma lugn som Guds leende – samt dess evighet. 

En annan intressant aspekt och skillnad är att det här är havet som liknas vid Gud, inte Gud som 

liknas vid havet. Detta gör att havet attribueras de gudomliga egenskaperna, istället för att Gud 

skulle tillskrivas naturens. I denna dikt är havet och Guds leende en del av människan (”i oss”) men 

de existerar även i den framtid där människan inte längre lever (”långt efter oss, / alltid”). Naturen 

tillskrivs här alltså än en gång oändligheten och tidlösheten – även om mänskligheten skulle dö ut 

och försvinna så skulle havet ändå andas vidare, rent och lugnt.  

 

Denna evighet återfinns i flera dikter, då havet och naturen beskrivs som ständigt i rörelse, ständigt 

förnyandes. I följande dikt från Sedan kan allting hända, beskrivs denna naturliga återfödelse i 

diktjagets tankar om tvivel och tro:  

Gud, när du blir formlös, namnlös och oviss, 

när ditt väsen förlorar sina konturer, 

vill jag minnas det eviga livets linje,  

vill jag tänka på vågrörelsen, 

djupens hävning, oceanernas andning. 

Detta är den ständiga upplösningen 

 
101 Se exempelvis Första Moseboken 1:26-29 som i denna uppsats finns citerad på s. 7.  
102 Wide, B 1956, s. 43-44 eller Wide 2020a, s. 239.  
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och den ständiga förnyelsen. 

Detta är den djupaste friheten 

och den djupaste troheten. 

Detta är livet innanför livet,  

du i mig.  

Så när den förtunnade luften vållar andnöd –  

fyller din djupa andning 

mitt sammanpressade bröst. 

Och jag vågar åter viska ditt namn.103 

I denna dikt återfinner diktjaget sin tro genom att minnas havets rörelser och konstanta ”andning”. 

Detta beskriver hon som den ”djupaste friheten” samt den ”djupaste troheten” och liknar därefter 

havets ständiga rörelse och förnyelse, detta ”livet innanför livet”, som sin egen tro, som Gud i 

hennes egna kropp. Förutom att tillägna havet föränderligheten i och med dess upplösning och 

förnyelse, samt därigenom det eviga livet, blir naturen dessutom även en väg för människan, 

diktjaget, att återupptäcka sin tro. I tvivlande stunder kan hon beskåda naturen och därigenom 

finna sin Gud igen – diktjaget finner alltså sin trygghet i naturen och den tryggheten är hennes tro.  

 

Naturen, och ofta mer precist havet, blir i många av Wides dikter ett slags språk om Gud. 

Blommorna, vågorna, djuren, solen och klipporna blir ett sätt för diktjaget att närma sig Gud, att 

konkretisera Gud. Hon använder sig av naturen för att beskriva, se och känna Honom, vilket blir 

mycket tydligt i dessa verser – ”Det finns bara en flod, den går till havet. / Det finns bara ett hav, 

det heter Gud”.104 Här kopplas naturen samman med gudomligheten på två sätt – dels genom 

diktjagets namngivning av havet som Gud, men även i och med att floden (naturen) kopplas 

samman med havet (Gud). Det finns även dikter som syftar till det motsatta – att naturen bara är 

natur: ”Jag dök i havet; det var endast hav. / Jag sjönk i natten; den var endast natt”.105 Detta kan 

liknas vid diktjagets tvivel – ibland tappar hon tron, reflekterar över om Gud verkligen finns, om 

Han verkligen hör henne – men som vi sett i exempelvis dikten på föregående sida återfinner hon 

snart sin tro igen, om än tvekande. I Sedan kan allting hända finner vi även följande dikt, där tvivlet 

har släppt och naturen återigen länkas samman med tron. Den är även ytterligare ett exempel på 

hur havet ofta får porträttera hur naturen relateras till gudomligheten: 

Låt oss bedja för en död vi älskat: 

 

Måtte havet ta sig an hans ande. 

 
103 Wide 2020b, s. 178.  
104 Wide 2020b, s. 49. 
105 Wide 2020b, s. 174. 



~ 43 ~ 
 

Må han ha ett sinne kvar att fatta 

havets ro och havets klara sanning. 

Måtte gryningshavets friska saltstråk 

stryka sista lögnen från hans läppar. 

Måtte skymninghavets milda kåre 

stryka sista oron från hans panna.  

Må hans hjärta vila vid Guds hjärta, 

lyssnande till havets lugna andning.106 

I denna dikt ber alltså diktviet för någon som gått bort. Det som diktviet ber havet att göra (”ta sig 

an hans ande”, ”stryka sista lögnen från hans läppar” samt ”stryka sista oron från hans panna”) 

liknar det som man i en bön brukar be Gud om. Havet får dessutom, liksom i flera av de tidigare 

dikterna jag här tagit upp, en evighetsroll. Även efter att en människa dött finns havet hos henne. 

Detta kan även tolkas som en symbolisk beskrivning av ett efterliv, eller övergången till ett efterliv. 

Om vi läser dikten på det sättet kan havet ses som en medlare mellan människans liv och död, 

mellan liv och efterliv. Havet ”lämnar över” människan till Gud, då den döde i de två sista verserna 

ankommit till Guds trygga famn. Även i detta efterliv är dock havet närvarande, då människan 

fortfarande uppmanas att lyssna till dess ”lugna andning”. Havet, eller naturen, blir här alltså inte 

lika självklart likställt med Gud. Trots detta tycks naturen vara en länk mellan Gud och människan 

– naturen blir ett sätt för människan att närma sig Gud.  

 

Det finns även dikter där detta närmande fungerar åt andra hållet – dikter där Gud tycks använda 

sig av naturen för att närma sig människan. Det kanske tydligaste exemplet på detta är följande dikt 

från samlingen Kyrie: 

Svalan flög in i kyrkan, 

kysste duvan i koret,  

rundade rektorns hjässa 

och landade stillsamt på altaret. 

 

Och sannerligen, sannerligen 

kunde hon inte kvittra 

första versen på psalmen 

474! 

 

Då skrattade alla skolbarn 

och tyckte att Gud var skojig 

 
106 Wide 2020b, s. 234. 
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som tillät sig detta pojkstreck  

mitt på examensdan.107 

Här antyds det, åtminstone enligt skolbarnen som nämns i sista strofen, att det är Gud som skickat 

svalan till denna skolavslutning. Detta ska Gud ha gjort för skojs skull, som ett ”pojkstreck”, kanske 

för att liva upp en annars relativt långtråkig examensgudstjänst. Psalm 474, vilket i 1937 års 

psalmbok var ”Den blomstertid nu kommer”, befäster tillsammans med diktens sista vers det 

tillfälle dikten utspelar sig i (skolavslutningen) och redan i första versen bestäms diktens plats. 

Rektorn och skolbarnen placeras i kyrkan denna särskilda dag och Gud närvarar genom den 

inflygande svalan. I och med detta blir Gud (genom fågeln, vilket får symbolisera naturen) den mest 

aktiva gestalten i denna dikt. Skolbarnen skrattar i sista strofen, men i övrigt är människan passiv i 

jämförelse med naturen. Detta trots att platsen de befinner sig i är artificiell – till och med ”duvan 

i koret” är konstgjord, en mänskligt skapad avbildning av naturen. Svalan blir därför, med sin 

humor och livlighet, naturens enda representant. På grund av detta särskiljer sig dikten. De tidigare 

dikterna har varit människocentrerade – de har handlat om den mänskliga döden, det mänskliga 

livet, den mänskliga tron. Människan har i sin bön eller i sitt reflekterande varit den (mest) aktiva 

aktören. Detta till skillnad från denna dikt, där svalan, och därigenom naturen och Gud, är den 

främsta aktören. Dessutom saknas havet, vilket vi vid det här laget har förstått är en av Wides mest 

använda naturmetaforer vid Gudssymbolism. Likt dessa havsbeskrivande dikter skapas dock även 

i denna dikt en förbindelse mellan Gud och naturen – det gudomliga når här människorna i form 

av naturen, svalan.  

 

Enligt litteraturvetaren Louise Vinge är även ljuset, till exempel solen, en tydlig gudssymbol hos 

Anna Greta Wide. I sin analys av dikten ”Sommarsolstånd” från samlingen Den saliga osäkerheten 

skriver hon om ”de många ljusupplevelserna i dikterna med religiösa motiv i samlingen, och hur 

just den uppgående solen gång efter annan förbundits med Kristus”.108 Dessa ljusupplevelser som 

kan kopplas samman med religionen förekommer, som Vinge påpekar, flera gånger – men enligt 

henne kan dessa dikter knappast kopplas bort från det gudomliga och ses som endast anekdotiska, 

vilket jag menar inte stämmer.109 Låt oss använda dikten ”Sommarsolstånd” som exempel: 

Detta dygn har nitton ljusa timmar. 

Denna är den finaste och första. 

 

Väcktes man av ljuset, eller suset, 

 
107 Wide, K 1960, s. 41 eller Wide 2020a, s. 299. 
108 Vinge 1965, s. 153. 
109 För fler exempel som skildrar detta tema finns i samma samling relevanta dikter på s. 8, s. 31, s. 35 eller s. 39. 
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eller fågelsången? Det kan kvitta. 

 

Alla stämmor löper om varandra 

svalt och silvrigt som hos Palestrina. 

 

Vore inte tuppen så förhärdat  

morgonsaklig, kunde man bli lyrisk. 

 

Först är ljuset klarvitt, nästan menlöst, 

med förstulna ådringar av honung. 

 

Ådringarna tätnar till ett delta, 

Mynnande vid östra horisonten. 

 

Och så kommer solen, utan brådska. 

Alltid gott om tid i juni månad. 

 

Sedan kulminerar härligheten. 

Det är lögn att sova i den glansen. 

 

Efter att ha uppgett sista planen 

på att somna om, går man till badet.110 

Denna dikt kan läsas anekdotiskt – den beskriver ett händelseförlopp, en junimorgon där diktjaget 

vaknar upp till solens första strålar och den kvittrande fågelsången kan höras utanför hennes 

fönster. De många naturbeskrivningarna målar upp en bild och en igenkänning förekommer 

säkerligen hos många läsare. Dikten blir en hyllning till sommaren, till naturen och till solen. En 

lycka att få befinna sig i denna ljuva sommardag föds hos diktjaget då hon vaknar upp – varje vaken 

timme spelar roll och de första morgontimmarna tycks vara allra viktigast att få uppleva. En 

gudssymbolik kan förstås läsas in i enlighet med Vinges idéer om ljuset och den uppgående solen 

som religiösa motiv, men lika gärna kan dikten läsas närmast prosaistiskt. Metaforerna som används 

för att beskriva fågelsången eller ljuset kan lika gärna vara just det – metaforer för det naturliga. 

Detta innebär också en mer ekocentrisk läsning – naturen har en egen agenda, människan råkar 

bara vara där och får då lov att ta del av ”härligheten”. För man in gudssymboliken och gör dikten 

allegorisk blir utgången annorlunda; nu förskjuts ”härligheten” bort från det naturliga och närmare 

den mänskliga tron. Enligt den kristna tron har Gud givit människan naturen vilket gör att ett 

 
110 Anna Greta Wide, Den saliga osäkerheten, Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag 1964, s. 38 eller Wide 2020a, 
s. 375. 



~ 46 ~ 
 

ägandeskap upprättas, och naturens egen agenda inte längre existerar. En allegorisk läsning bidrar 

alltså även till en antropocentrisk läsning, där naturen endast existerar som underställd människan 

och där människans intresse sätts som främsta fokus. 

 

Medan ”Sommarsolstånd” alltså kan läsas ekocentriskt finns det dikter med religiösa teman hos 

Wide som tvunget läses antropocentriskt. Ett exempel är följande dikt från Sedan kan allting hända, 

här bitvis citerad:  

Och Herren log och talade med ömhet: 

 

Här har du nu förgäves ansträngt dig 

att bli ett djur, en frukt, ett stycke landskap, 

ett väsende som liknar många andra 

i form och dödlighet – 

[…] 

 

Men du är människa och gud och ande – 

stolt och förtvivlad skall du inse det – 

ditt liv är ditt och liknar ingen annans, 

ditt liv är mitt, och jag ville ingen död, 

ditt liv är mera än ett dyrbart ting, 

det är ett ensamt, outhärdligt under –111 

Denna dikt är intressant att lyfta fram främst på grund av att Gud här blir en av diktens gestalter. 

”Herren”, det vill säga Gud, är den som talar till diktduet (människan). Han förklarar för henne att 

hon, trots sina ansträngningar, inte kan vara en del av naturen då hon är ”människa och gud och 

ande”. Gud preciserar även att människan är unik medan naturens varelser ”liknar många andra / 

i form och dödlighet”. Här impliceras även att människan, då hon inte är en del av den, inte besitter 

samma dödlighet som naturen. Evigheten och odödligheten, som i de tidigare analyserade dikterna 

tilldelats naturen och havet, tycks nu istället tillfalla mänskligheten. De kristna, antropocentriska 

värderingarna som varit starkt bidragande till den dualism som skapats mellan naturen och 

människan112 blir alltså oerhört tydliga i den här dikten. Människan ställs i bokstavlig kontrast till 

naturen. Medans tidigare dikter som tagits upp i detta kapitel delvis kan läsas som eko- eller 

biocentriska är denna dikt strikt antropocentrisk. Här är gudsbilden så pass tydlig att dikten inte 

kan läsas anekdotiskt. Dikten blir en representation av vad kristendomens gudsbild bidrar med för 

världssyn – att naturen, trots ålder och omfång, aldrig kan bli större än människan.   

 
111 Wide 2020b, s. 180. 
112 Kerridge 2006, s. 539. 
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2.3 Besjälning av naturen och dehumanisering av diktjaget 

En oerhört intressant aspekt i Anna Greta Wides lyrik är hur hon använder besjälning, vilket är en 

stilfigur som innebär att man ”beskriver saker, platser eller naturen som levande eller mänskliga”,113 

samt hur hon på liknande sätt dehumaniserar diktens mänskliga gestalter. Faktumet att Anna Greta 

Wide använder sig av naturbilder i sina dikter är flagrant, även vid en första genomläsning. I mycket 

forskning där Wide och hennes poesi fungerar som analysobjekt nämns detta faktum, dock ofta 

med ytliga och kortfattade slutsatser.114 Uppenbarligen finns det särskilda naturtematiska aspekter 

som förtjänar mer utrymme, vilket denna uppsats bevisar. Tidigare analyskapitel, som främst 

cirkulerat kring platsens, placeringens och religionens roll, behöver vägas upp med ett mer 

detaljinriktat avsnitt. Detta analyskapitel kommer därför gå djupare in på besjälningen av naturen 

samt dehumaniseringen av människan. 

 

En viktig poäng jag redan nu vill lyfta fram är dock hur jag kommer använda ordet 

”dehumanisering” i min text. Inom annan forskning, till exempel inom den psykologiska och 

sociologiska, används dehumanisering (eng. ”dehumanisation” eller ”dehumanization”) som ett 

negativt konnoterat begrepp. Inom dessa forskningsfält innebär begreppet en form av 

diskriminering, där man ser på vissa folkgrupper eller särskilda individer som mindre mänskliga 

och sålunda även mindre värda. Man ser helt enkelt inte dessa människor som just människor, och 

rättfärdigar därigenom en inhuman behandling av dem.115 Detta kan användas inom exempelvis 

propaganda och har genom världshistorien lett till bland annat förföljning, krig och folkmord. I 

min uppsats används begreppet något annorlunda. Fortfarande sker en förändring i hur man ser 

på människans egenskaper och ”mänsklighet” – men här i jämförelse med naturen. Begreppet 

behöver därför inte vara negativt konnoterat. Ett exempel på hur detta kan se ut får vi i dikten 

”Bitter vår” från Wides andra samling, Orgelpunkt: 

Majvinden spelar sin veka romans. 

Skickligt är spelet och ljuvligt är stycket. 

Himlarna tindra av blåhet och glans. 

Världen är stor och vi älska den mycket. 

Livet är svårt och vi veta det väl –  

 
113 Nationalencyklopedin, “Besjälning”, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/besj%C3%A4lning (2021-05-04). 
114 Se exempelvis Vinge 1965, Malmros 1972 eller Nilsson Brügge 1996. 
115 Se exempelvis Albert Bandura, ”Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency”, Journal of moral 
education, 31, 2002:2 eller Nick Haslam, “Dehumanization: An Integrative Review”, Personality and Social Psychology 
Review, 10, 2006:3. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/besj%C3%A4lning
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/besj%C3%A4lning
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växer med vemod och blommar med tårar. 

Bitter är våren i människans själ, 

bittrast av skapelsens vårar.116 

I denna dikt kan vi särskilt fokusera på de fem sista verserna, då de tre första främst beskriver 

naturen som diktviet (människorna) befinner sig i. I diktens andra halva behandlas istället 

människan och hennes själs- och känsloliv. Dehumaniseringen sker i den här dikten då människans 

liv beskrivs som ”växande” och ”blommande”, samt när den bittra våren placeras i hennes själ. Det 

som händer här är att människan tilldelas naturens attribut – vanligtvis är det växter som beskrivs 

som växande och blommande under vårsäsongen. Det är just denna tilldelning av naturliga attribut 

till en mänsklig karaktär (det kan vara ett diktjag, ett diktdu, ett diktvi eller människor som beskrivs 

ur ett tredjepersonsperspektiv) som jag i denna uppsats benämner som dehumanisering.  

 

Detta begrepp kommer i denna analys stå som en slags motsats till stilfiguren besjälning, vilken 

alltså istället ger naturen och dess gestalter (exempelvis djuren, blommorna, havet) mänskliga 

attribut. Detta förekommer ofta i Wides dikter och kan ses som en genomgående stilfigur hon 

använder sig av i samtliga samlingar. För att lyfta fram ett konkret exempel på även detta följer här 

en dikt från Den saliga osäkerheten: 

Det tänkande röet vaggar i världsblåsten. 

Tänker: jag tålde mer än jag anade. 

Darrade ständigt, bräcktes ej. 

 

Inte ens rymdernas isande tystnad 

lyckades skrämma mig sönder och samman. 

Modig är jag inte, men seg. 

 

Stormar tål jag, men inte vindstilla. 

Över att läget ej är det motsatta  

sjunger jag alltså, rent men diskret, 

min tunna lovsång i stormen.117 

Röet, eller vasstrået, tilldelas ett flertal mänskliga egenskaper. Först och främst är dikten efter den 

första versen skriven utifrån röets perspektiv, vilket ger denna växt ett kännande som vanligtvis 

hänvisas till människor eller, i vissa sammanhang, till djur. Dikten är skriven i jagform där jaget inte 

är en människa. Röet ges också tankens kraft, då det i andra versen beskrivs som just tänkande. 

 
116 Wide, OP 1944, s. 18 eller Wide 2020a, s. 100. 
117 Wide, DSO 1964, s. 47 eller Wide 2020a, s. 383. 
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Röet besitter även egenskapen modig – en komplex egenskap som vanligtvis nästan uteslutande 

tilldelas människosläktet. Dessutom kan man i dikten utläsa att röet är kapabel till att känna känslor 

så som rädsla samt att det kan sjunga, mer specifikt ”lovsjunga”. Alla dessa attribut, förnimmelser 

och handlingar som röet på ett eller annat sätt beskrivs inneha, känna eller göra är saker som 

generellt sett återfinns i mänskliga individer. Allt detta innebär att detta rö har besjälats. Självklart 

kan man läsa och tolka dikten som en allegori eller en metafor för ett mänskligt diktjag, men bara 

realiteten att Wide valt att istället placera ett rö, ett ting tillhörande naturen, i människans ställe blir 

intressant för de frågeställningar som denna uppsats har för avsikt att besvara. Dikten blir alltså ett 

intressant exempel på hur Wide kan besjäla naturen, samt hur hennes poesi kan få en liten 

beståndsdel i den stormiga naturen kan förklara den lilla människans liv på jorden.  

 

En annan dikt, vilken redan har tagits upp en gång i denna uppsats (se s. 28–32), som innehåller 

besjälning av en naturlig beståndsdel är dikten ”Så här om våren”. I denna dikt kan vi även uppfatta 

en viss dehumanisering av människan. Låt oss än en gång se hur denna dikt avslutas: 

Med all vår [människans] kunskap och all vår list 

och all vår stolthet och all vår brist 

så är vi små älskande liv till sist, 

precis som den här violen, 

och längtar och längtar dagen lång 

att slippa stolthet och trots och tvång 

och saligt slå ut med en enda gång 

mot solen, den enda solen.118  

Först presenteras alltså de mänskliga egenskaperna – ”kunskap”, ”list”, ”stolthet” och ”brist”. 

Därefter likställs människan med violen (som får representera naturen) och de båda beskrivs som 

”små älskande liv”. Redan här sker en besjälning av violen, då den beskrivs som ”älskande”. Denna 

besjälning kan tolkas fortsätta i och med violens likställning med människan – i de sista verserna 

kan man därför även tolka in att violen besitter egenskaper så som längtan, stolthet, trots och tvång. 

Dehumaniseringen av människan, däremot, sker inte förrän i de två sista verserna. Här beskrivs 

människan längta efter att ”saligt slå ut med en enda gång / mot solen, den enda solen”. Uttrycket 

”slå ut” används oftast för att beskriva något som blommor gör, vilket i denna dikt anspelar till den 

tidigare nämnda violen. Nu beskrivs dock även människans längtan till att ”slå ut” mot solen, och 

genom detta sker även en dehumanisering av det mänskliga diktjaget i denna dikt.  

 

 
118 Wide, OP 1944, s. 14 eller Wide 2020a, s. 96. 
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En liknande, men mer påfallande, dehumanisering av diktjaget och människan finner vi i dikten 

”Bölja” från samlingen Nattmusik: 

Mej ska ingen efterfölja, 

inget ska bero på mej, 

jag är bara som en bölja, 

inte ska ni tro på mej! 

 

[…] 

 

Jag är gladast, om ni tänker, 

att jag inte riktigt finns 

utan är en våg, som blänker 

skenbart i er ögonlins. 

 

Jag kan bara överskölja 

stenen, som ni rotas kring, 

jag är bölja, jag är bölja, 

bölja eller ingenting.119 

Här likställer sig diktjaget med en bölja, vilket är synonymt med en våg, redan i första strofen. En 

intressant skillnad mellan den första och den sista strofen är dock att likställningen mellan diktjaget 

och böljan i den första sker genom en liknelse (i och med ordet ”som” i tredje versen) medan 

samma likställning i den sista strofen sker genom en metafor – jag ÄR bölja. Det är även i denna 

sista strof som dehumaniseringen av diktjaget är som starkast då människans agerande här beskrivs 

med uttryck som vanligtvis syftar till naturliga tings ageranden – att ”överskölja stenen” är vanligtvis 

inte något som en människa beskrivs göra. Liknande uttryck finner vi i följande dikt, där det 

mänskliga diktjagets hjärta beskrivs med naturliga, eller naturens, uttryck i den sammanfattande, 

sista strofen: 

Mitt hjärta har rämnat och öppnar sin rot, 

växande nedåt, nedåt, 

ned mot ditt djup.120 

Hjärtat beskrivs i denna strof spricka, eller rämna, och genom denna spricka får en rot sedan lov 

att växa och breda ut sig. Att ett hjärta krossas är populär metaforik i all möjlig litteratur, medan 

denna metafor, där hjärtat inte bara spricker utan även utvecklas och utbreder sig, är ovanlig. 

 
119 Wide, NM 1942, s. 16-17 eller Wide 2020a, s. 34.  
120 Wide 2020b, s. 33. 
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Naturens uttryck, så som ”rämna” och ”rot”, blir ett utvecklande av språket, ett utvecklande av 

den mer vanligt förekommande lyriska metaforiken. 

 

En annan dikt där denna sortens dehumanisering förekommer citeras i sin helhet här nedanför. I 

denna dikt vill jag dock utveckla vad dehumaniseringen kan göra för vår förståelse av dikten, vad 

särskilda ”naturord” har för konnotationer som därigenom även kan avslöja en inställning om hur 

diktjaget ser på relationen mellan hennes själv (människan) och naturen: 

Fallande – 

inåt, mot dig. 

Hisnande – 

inte av fallet, 

men av den nya mjuka friheten, 

fallets frihet, 

den enda. 

Ej längre en sten,  

knuten och död. 

Nej, levande, vindburen, 

i segrande lydnad. 

Och glad.121  

Det som jag framför allt vill fokusera på i den här dikten är beskrivningen av stenen samt 

användandet av ”vindburen”. Båda dessa har mindre eller större naturliga konnotationer. Stenen 

är en självklar del av naturen, något som även stämmer väl in på vinden. Något som är vindburet 

måste dock inte vara naturligt på samma obestridliga sätt. I denna dikt, exempelvis, beskrivs 

diktjaget som vindburen, om än metaforiskt. Vinden och stenen får, trots att de båda är naturliga 

ting, två helt olika värden bundna till sig. Stenen beskrivs som ”knuten och död”, vilket kan syfta 

till en mer antropocentrisk förståelse av naturen där stenen endast ses som ett dött ting utan något 

större värde. Om stenen hade varit det enda icke-mänskliga som i den här dikten togs upp skulle 

vi alltså kunna se en relativt uppenbar antropocentrisk idé, där stenen och därigenom naturen får 

lov att stå för det ofria, det fängslande. Vad som talar emot detta är hur vinden fungerar i samma 

dikt, bara en vers senare. Vinden bär diktjaget och hon känner sig då levande, segrande och glad. 

Medan stenen står för något fast, står istället vinden för det rörliga, det fria. Detta gör att dikten 

blir svårare att analysera utifrån bio-, eko- eller antropocentrism, då den innehåller dimensioner av 

dem alla tre. Stenens beskrivning blir, som tidigare nämnt, ett sätt att finna antropocentriska tankar 

i dikten, samtidigt som vindens egenskaper kan leda till mer bio-eller ekocentriska slutsatser. Till 

 
121 Wide 2020b, s. 39.  
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exempel skulle man kunna se vinden som en hjälpande hand gentemot frigörelsen, något som 

hjälper diktjaget framåt. Eftersom dikten dock är så pass mänskligt tung samt genomgående kretsar 

kring diktjaget är en antropocentrisk tolkning mest relevant. Även om vissa naturliga ting (vinden, 

främst) tilldelas positiva attribut används de ändock endast metaforiskt för att beskriva det 

mänskliga kännandet.  

 

Om vi istället återgår till att undersöka besjälningen av naturen finns till antalet ännu fler dikter att 

diskutera.122 I flera fall är det blommor som tilldelas de mänskliga attributen, något som redan 

uppmärksammats i ”Så här om våren”, men som förekommer även i följande dikter. De strofer 

som från dessa dikter citeras innehåller också en annan unik likhet; här får blommorna egna röster 

– röster som dessutom får lov att tala: 

– Men rödklinten ber: kalla mig trots allt inte tistel! 

Se nära på mig, låt mina mjuka kantblommor snudda 

                                                        näsan! 

(Resten må du kalla ved eller vad du vill.) 

Ibland är älvor 

faktiskt rödhåriga, 

vilket skulle bevisas, sade ängssvingeln.123 

 

* * * 

 

Ödmjukhet, jämt förvrängd: 

den väna violen, så älskad…  

[…] 

Alpviol skall den vara! 

växa på ambitionens  

käcka vådliga fjälltopp –  

kysst och ruskad av solstorm, 

äventyrad av ras och skred! 

Endast där blir den klar i färgen, 

endast där slår den upp sin barnblick, 

skrattar mot Gud och säger: ”Här är vi, 

jag och min vackra alp, 

vackra som du har gjort oss, 

tappra som du har gjort oss – 

 
122 Fler exempel, utöver de dikter som tas upp i denna uppsats är ”Men ibland”, ”Dyningen”, ”Vinden i säden”, 
”Cherubin” samt ”Compositæ” – eller i namnlösa dikter så som i DIJ på s. 17 eller i B på s.26. 
123 Wide, DIJ 1955, s. 18 eller Wide 2020a, s. 157. 
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här är vi! Älska oss!”124 

I den första dikten får både rödklinten och ängssvingeln en talan, och i den andra både skrattar och 

talar (alp)violen. I dikten om violen tilldelas blomman även en ”barnblick”, vilket kan syfta till 

blommans och naturens oskuld och renhet. Naturen tilldelas även egenskapen tapperhet – vilket 

vanligtvis endast används i en beskrivning av människor. Även faktumet att blomman vänder sig 

till just Gud med sina ord är intressant, då blomman anropar Gud på liknande sätt som en människa 

skulle kunna göra. Blomman erkänner att Gud är hennes skapare, likt den troende människan gör, 

och vill att Gud ska se henne. Att violen dessutom ”skrattar”, samt att solstormen beskrivs kyssa 

blomman, är andra exempel på besjälning i denna dikt.  

 

Ytterligare ett begrepp jag i detta sammanhang vill lyfta fram är antropomorfismen. Detta begrepp 

liknar till viss del besjälningen, men kan även användas som ett tillägg till denna stilfigur. 

Antropomorfism finns i två olika benämningar – fysisk antropomorfism samt psykisk 

antropomorfism. Den förstnämnda förekommer framförallt i religiösa sammanhang, då den syftar 

till ”föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har en 

människoliknande gestalt”125 vilket kan demonstreras exempelvis i Bibeln där Gud vid vissa tillfällen 

besitter en mänsklig kropp. Den psykiska antropomorfismen kan, till skillnad från den fysiska, bli 

ett intressant begrepp att använda i denna uppsats. Den psykiska antropomorfismen handlar 

nämligen istället om när något icke-mänskligt tilldelas ett människoliknande själsliv. Detta icke-

mänskliga ting kan även här vara en religiös gestalt, men begreppet används också för att beskriva 

exempelvis talande djur i sagor och fabler eller, som i detta fall, då naturliga ting i litterära 

sammanhang tilldelas röster och känslor. I de två dikter som citerats på föregående sida sker alltså, 

utöver besjälningen, även en antropomorfisering av blommorna. I följande dikt får en annan av 

naturens gestalter en röst, vilket innebär ännu en antropomorfisering samt besjälning: 

Vad säger solen till oss 

när den skär horisonten 

med pålitlig punktlighet? 

 

Säger den: Helig, helig? 

- eller: Stå upp och lev? 

- eller: Vakna, min älskling? 

 

 
124 Wide, B 1956, s. 30 eller Wide 2020a, s. 226. 
125 Nationalencyklopedin, “Antropomorfism”, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropomorfism (2021-05-07). 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropomorfism
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropomorfism
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Nej, den säger: Till saken! 

Till dagsverket, arbetare! 

Till tjänsten, tjänare! 

Till sanningen, grubblare!126 

I denna dikt funderar människan (diktviet som hänvisar till sig själv som ett ”oss” i första versen) 

över vad solen kan tänkas säga henne i och med sin uppgång varje morgon. Till en början tänker 

diktjaget att soluppgången bidrar med vackra uppmaningar, ord av kärlek och omtanke gentemot 

den enskilda människan (enskild i och med ”min älskling”), men i slutändan tilldelas solen hårda 

ord som tvingar människan till sitt dagliga slit och arbete. I den sista strofen talar solen dessutom 

inte längre till den enskilda människan, utan istället till den kollektiva massan (i och med ”arbetare”, 

”tjänare”, ”grubblare”) och talar i svårare och hårdare uppmaningar. Tankarna utgår dock i denna 

dikt ifrån människan – det är hon som grunnar över vad naturen, solen, har för inställningar och 

uppmaningar inför den stundande dagen. Detta innebär också att det är människan som bestämmer 

vad det är solen i slutändan säger. Naturen får inte lov att använda sig av språket på samma sätt 

som i de två tidigare dikterna om blommorna som får röster, utan här finns det istället en mänsklig 

aktör som funderar på vad naturen möjligtvis säger.  

 

Att solen i den sista strofen av denna dikt talar endast till det mänskliga släktet menar jag är stöd 

nog för att säga att det framkommer en antropocentrisk inriktad bild av naturen, där soluppgången 

endast finns till för att människan ska pryglas till arbete och tänkande. Till skillnad från de tidigare 

exemplen jag tagit upp där naturen får en röst, där mänskligheten inte är lika genomgående eller 

uppenbar, talar denna dikt alltså mer för att naturen finns till för människans skull, och inte tvärt 

om. I dikten om alpviolen samt i den om rödklinten och ängssvingeln är människans närvaro inte 

alls lika stark, vilket innebär att antropomorfism inte behöver innebära antropocentrism. Istället 

kan författarens rösttillägnande till naturen fungera som ett försök att se saker utifrån naturens 

perspektiv, samt därigenom ge det mänskliga intresset en mindre roll i helheten.127  

 

Låt oss som en sammanfattande analys av detta kapitel se till dikten ”En gång var vi som blommor”, 

vilken även gett namn till denna uppsats, där dehumanisering förekommer i en liknelse mellan 

människan och blommorna: 

En gång var vi som blommor, 

växte från dag till dag, 

 
126 Wide 2020b, s. 196.  
127 Jämför med vad Kerridge (2006) menar att ekocentrismen ämnar göra i en litterär text, i den här uppsatsen citerat 
på s. 8. 
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sov om natten en dunig sömn 

med vindlätta andetag. 

Mjuka var våra lemmar,  

mjuka var våra drag, 

mjukt var livet – tills krampen kom, 

listig och tyst och vag. 

 

[…] 

 

En gång var vi som blommor –  

Blommornas tid förrann. 

Härdad, beprövad kvinna 

och härdad, beprövad man 

viskar ibland om natten, 

tyngd av samma bann: 

Älskade liv, vi vill ju –  

förlåt att vi inte kan!128 

Dessa strofer är de som inleder respektive avslutar denna dikt. I den inledande versen av den första 

strofen, samt i diktens titel, sker liknelsen mellan människan och naturen – ”En gång var vi som 

blommor”. Denna liknelse återkommer sedan i den första versen av den sista strofen. Ordet ”som” 

är vad som skiljer liknelsen från metaforen – här inleds alltså stroferna med en liknelse som sedan 

övergår i en slags allegorisk text. Särskilt i den första strofen sker detta allegoriska berättande – 

människan liknas vid blomman genom flera verser, medan liknelsen i den sista strofen endast 

fungerar genom de två första verserna. I den första strofen sker även en dehumanisering av diktviet 

(människorna) då de beskrivs som växande på samma sätt som en blomma växer för var dag. I och 

med liknelsen sker även en besjälning av blommorna – de tilldelas mänskligt konnoterade 

handlingar som de vanligtvis inte utför; så som att sova, krampa och andas. I denna dikt kombineras 

alltså besjälningen och dehumaniseringen genom just liknelsen av människan och blomman.  

 

Utifrån ett ekokritiskt perspektiv är även verserna ”En gång var vi som blommor – / Blommornas 

tid förrann.” intressanta. Här avbryts liknelsen abrupt – likt blommorna så förrinner även den. 

Därefter beskrivs mannen och kvinnan så som de faktiskt är, i sina mänskliga kroppar. Detta 

innebär även ett skillnadsgörande mellan människan och naturen – att ”vara som en blomma” blir 

mer en mänsklig sinnesstämning som sedan kan särskiljas gentemot att ”vara som en människa”. 

 
128 Anna Greta Wide, ”En gång var vi som blommor”, Maneten: litterär kalender, Göteborgs författarsällskap 1946 eller 
Wide 2020a, s. 425. 
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När ”blommornas tid” går över finns endast det mänskliga kvar. Det mänskliga beskrivs som 

tyngre, jobbigare, mer härdande, i jämförelse med en blommas liv där livet fortgår med mjukhet 

och ”vindlätta andetag”. Det läggs dock ingen större vikt i vilket av dessa liv som är viktigast – 

istället konstateras här bara en skillnad. En viss pastoral idé kan utläsas här, då det naturliga beskrivs 

som idylliskt och lätt, medan det mänskliga (som dikten i slutändan återkommer till) som tuffare, 

men mer verkligt. Vad denna dikt visar, förutom ytterligare bevis på att Wide tyckte om att använda 

sig av både dehumanisering och besjälning i sina dikter, är att naturen och människan enligt 

diktjaget besitter olika egenskaper och liv. Uppenbarligen går det att använda naturens objekt och 

företeelser för att beskriva exempelvis en mänsklig sinnesstämning, men samtidigt utmålas en tydlig 

skillnad mellan naturens ”kropp” och människans. Man skulle kunna tänka sig att detta visar på ett 

antropocentriskt synsätt hos diktjaget – människan står genom sin särskiljning från naturen även 

utanför den. Naturen finns till som hjälp att uttrycka sig, som en ram för det mänskliga tänkandet, 

och får därför i dessa dikter som innehåller dehumanisering eller besjälning sällan ett eget intresse. 

Det finns dock undantag där naturens intresse står som det enda, där människan inte är närvarande, 

så som exempelvis i dikterna jag tagit upp på föregående sida. I dessa dikter sker dock en 

antropomorfisering, där naturen trots allt får mänskliga röster och egenskaper.  

 

Det kan kanske tyckas pedantiskt att undersöka detaljer på det sättet som jag gjort i detta avsnitt. 

Här har ett flertal dikter lyfts fram, och primärfokuset har varit att peka ut var besjälning (och 

antropomorfism) respektive dehumanisering figurerar. Det som jag dock har velat påvisa i detta 

kapitel är hur små ord kan göra stor skillnad. För en diskussion cirkulerande kring relationen mellan 

människan och naturen spelar det en oerhört stor roll om dikten är skriven utifrån en blommas 

perspektiv eller ett mänskligt diktjags. Ordens och litteraturens möjligheter att ge naturen ett 

tänkande och en röst gör att man som författare kan försöka lyfta sitt egna, mänskliga, perspektiv 

till ett större. Om man försöker sig på detta, genom att exempelvis beskriva ett vasstrås känslor 

och tankar, är man redan på god väg att närma sig en ekocentrisk tankegång.129 Att däremot 

använda sig av naturliga ting för att symboliskt eller metaforiskt beskriva det mänskliga kännandet, 

där människan beskrivs som en bölja eller en sten, bidrar ofta till en mer antropocentrisk syn där 

naturen får lov att beskriva människan, men inte får någon egen, större roll. Samtidigt måste inte 

dehumaniseringen av exempelvis diktjaget innebära något negativt – i vissa fall får naturen som 

beskrivs positiva konnotationer som bidrar till en mer biocentrisk syn där människa och natur 

likställs med varandra. Genom jämförandet av människan och de naturliga gestalterna kan en idé 

om likvärdighet presenteras. Dock handlar dikter där dehumanisering förekommer just om 

 
129 Se citeringen av Kerridge (2006) på s. 8 i denna uppsats. 
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människor, vilket innebär att naturen allt som oftast endast används som en slags ram. Detta gör i 

sin tur att ett ekocentriskt perspektiv utesluts. Även om resultatet av analyserna har sett olika ut 

kan vi konstatera detta: Dehumaniseringen och besjälningen fungerar hos Wide som stilfigurer där 

naturen och människan på en mängd olika sätt kan jämföras, diskuteras och likställas. Att naturen 

och dess objekt är viktiga för diktjaget, om så bara för att föra fram sin poäng, är uppenbart.  

 

2.4 Naturens odödlighet och människans dödlighet 

Årstiderna – de ständigt återkommande, de som väntar bakom hörnet, de alltid lika pålitliga – blev 

för Wide symboler. Sommaren och dess ljus förekommer ofta i dikter om ungdomen, medan 

hösten och dess fallande löv ofta återfinns i dikter om döden och slutet. För att beskriva dessa 

årstider används i Wides lyrik ofta metaforik baserad på hur naturen fungerar och ser ut, men även 

rena naturbeskrivningar där diktjaget placeras ut på en höst-, vinter-, vår- eller sommardag.  Som 

ett exempel på det sistnämnda kan vi återigen se till dikten ”Sommarsolstånd” som i denna uppsats 

analyserats på sidorna 44–46. I dikten har ett diktjag placerats ut i en specifik tid (en junimorgon) 

och dikten beskriver hennes tankar och känslor gentemot den soliga dag som möter henne vid 

uppvaknandet. En annan återkommande symbolik hos Wide är att årstiderna symboliserar 

odödligheten som finns i naturen kontra dödligheten som finns hos människan. I dessa dikter 

används naturen och den specifika tiden som metaforik för hur diktjaget känner sig inombords, 

men naturbeskrivningarna som förekommer uppmärksammar även läsaren på att naturen finns 

kvar då diktjaget dött. Ett exempel på en sådan dikt är följande, hämtad ur Sedan kan allting hända: 

Så som en soluppgång i juni månad, 

så måste evigheten uppgå för oss.  

Inte som glömska. Inte som nirvana. 

Inte som vaggsång för ett dödstrött hjärta. 

Inte som salva över sår och ärr. 

 

Men som en soluppgång i juni månad.130  

Här jämförs och beskrivs evigheten ”som en soluppgång i juni månad”.  De saker som diktviet 

sedan påpekar att evigheten inte är, det vill säga glömska, nirvana, vaggsång och salva, är alla saker 

eller påfund skapade av människan. Att dessa artificiella ting pekas ut som icke-eviga exempel, 

innebär att diktviet pekar ut att det eviga istället tillhör naturen. Det som evigheten jämställs med 

är det som alltid kommer att finnas, även i en tid där människan inte gör det – soluppgången. 

Soluppgången tidsbestäms även till juni månad och den tidiga sommaren. Samma motiv befästes 

 
130 Wide 2020b, s. 31. 
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redan i dikten ”Sommarsolstånd” som vacker, fridfull och njutningsfylld. Här tilldelas denna 

soluppgång alltså även evigheten. Den tanke som här framförs – att naturen finns kvar oberoende 

av människan, är ekocentrisk. Människan är inte det som styr världen och dess natur, utan istället 

är vi en del av ett ekosystem som lika gärna skulle kunna fortgå utan oss. Även i dikten som citerats 

i sin helhet och analyserats på sidorna 32–35 i den här uppsatsen, ”Havstrutens unge”, kan man 

finna en liknande idé. Dikten, som beskriver en fågelunge som vilar på en klippa i solskenet, 

innehåller versraden ”Ja. Om en sommar. Om tusen…”131 vilket syftar till att naturen – vinden, 

solen, klippan, fågelungen – för alltid kommer att finnas där. Detta fastställande, att naturen år efter 

år går igenom samma kretslopp, oberoende på vad vi människor har att säga om det, visar alltså på 

ett ekocentriskt perspektiv och detta lyser igenom i de båda dikterna. Det finns dock även dikter i 

Wides diktskatt där den ekocentriska tanken att naturen alltid kommer att överleva människan 

motsägs – ett exempel på detta är dikten ”Stjärnan” som redan citerats i sin helhet på sidan 13. I 

denna dikt beskriver diktjaget om hur hon plockat ner en stjärna från himlen, men att den i hennes 

händer sedan genast slocknade. Därefter följer diktens sista, sammanfattande strof: 

Det finns så mycket underbart, 

som högt i rymden strålar klart 

men blir till mull och bränder 

i människornas händer.132 

I denna strof finns en stark antydan till annalkande och pågående miljöproblem, samt deras 

upphovsman. Diktjaget är väl medveten om att människan många gånger skadar den natur hon har 

omkring sig i och med sitt användande och utnyttjande av den. Dessutom kan man i denna strof 

uppfatta en idé om att naturens död inte måste innebära mänsklighetens slut. Människan kan, om 

man ser till denna dikt, överleva naturen. Detta är uttryckligen inte något som diktjaget vill, utan 

istället något som hon uppfattar som en eventuell kommande fara. Människans uppskattning av 

naturen måste inte innebära ett utnyttjande av naturen då det är i detta utnyttjande som naturen 

förstörs och dör, ”blir till mull och bränder”.  

 

Om vi återgår till årstiderna och dess symbolik kan vi finna det pålitliga kretslopp som de innebär 

även i följande dikt. Här beskrivs den första vårdagen, den då människorna inser att den mörka 

vintern äntligen är över: 

Den första vårdagen bryr vi oss inte om knoppar, 

dikenas rissel hör vi endast förstrött, 

 
131 Wide, B 1956, s. 40 eller Wide 2020a, s. 236. 
132 Wide, NM 1942, s. 7 eller Wide 2020a, s. 27. 
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och till och med lärksången skjuter vi upp till imorgon. 

 

Vi står blundande stilla i det stilla solflödet, 

med nacken mot vilken vägg eller trädstam som helst, 

och vet ett enda: att ljuset inte svek.133 

I dikten beskrivs ett flertal av naturens varelser och företeelser, men den som människan väljer att 

fokusera på och därmed ser som den främsta är solen. Solen är enligt många en viktig gudssymbol 

för Wide,134 men i denna dikt menar jag återigen att man kan läsa solen och naturen som rena, 

anekdotiska naturbeskrivningar.  Här får vi läsare en bild uppmålad framför oss, vi kan höra den 

första fågelsången och känna igen oss i människorna som vänder upp sina ansikten mot himlen. 

Den första, riktiga, värmande vårsolen är en känsla som de allra flesta, åtminstone i ett land som 

Sverige, uppskattar och tycker om. Naturen får därför i denna dikt en positiv och aktad roll. 

Människan (diktviet) placeras även ut i dikten på en särskild tid och plats – den första vårdagen 

samt lutandes mot ”vilken vägg eller trädstam som helst”. Detta placerande hjälper läsaren att skapa 

en ännu tydligare bild av vad dikten beskriver. 

 

Utöver det jag redan har tagit upp menar jag också att denna dikt även påvisar naturens odödlighet. 

Knopparna är ett av de allra tidigaste tecknen på att våren är kommen, och likaså lärkorna och 

deras sång. Våren blir återfödelsen, det nya – och att ”ljuset inte svek” känns för människan, trots 

årstidernas årliga återkomster, som ett under. I hennes egen dödlighet blir naturens 

återuppståndelse än mer imponerande och trösterik. Denna vårmetaforik återkommer även i andra, 

mer symboliska dikter. Ett exempel är ”Credo” från Nattmusik, där vårens framfart används 

metaforiskt för att beskriva den ständigt växande människosjälen:  

Jag tror inte mycket på trivsel och ro 

och själens bedövade mättnad. 

Jag tror på bebådelsens tvivel och tro 

och födelsens saliga lättnad. 

Det unga inom mig förtröstar och tror 

på den tinande vårvintertjälen, 

det försenade fröet, som äntligen gror, 

och den skapande människosjälen.135 

 
133 Wide, DSO 1964, s. 35 eller Wide 2020a, s. 373. 
134 Se till exempel Louise Vinge i kapitlet om tidigare forskning eller diskussionen på sidan 44–45 i analyskapitlet 
”Naturen och gudssymboliken”. 
135 Wide, NM 1942, s. 30 eller Wide 2020a, s. 45. 
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Denna dikt är inte anekdotisk, som den tidigare, utan istället beskriver naturen här den mänskliga 

sinnesstämningen på en metaforisk nivå. Det finns många dikter av Wide som framför allt fungerar 

på detta metaforiska, och ibland allegoriska, sätt.136 I just denna dikt finner vi det tvivlande diktjaget 

som bland annat Louise Vinge skriver om, samt den jagkritik som Ingrid Malmros menar sig se 

som ett genomgående tema i Wides diktning. Diktjaget undersöker tron på sin egen förmåga, och 

kommer fram till att tvivlet samt den senare lättnaden är viktiga beståndsdelar av den. Tjäle, som 

nämns i den sjätte versen, innebär ett tillstånd där vattnet i jorden fryser till is. Under vinterns kalla 

månader har temperaturen gått ner så pass mycket att även jordtemperaturen når vattnets 

fryspunkt, och fröet som finns i jorden kan därför inte växa. Det är först när vårsolen värmt upp 

jorden som det, nu sena, fröet kan börja gro. Genom det ”försenade fröet”, som metaforiskt 

beskriver den sent mognande eller sent växande människan, lyfter Wide in naturen i dikten och än 

en gång finner vi läsare en tematik där våren får symbolisera födelsen och ”det nya”. Denna 

pånyttfödelse som våren för med sig återfinns i flera dikter, och kan ibland presenteras som något 

religiöst – ”Det är något med döden som inte är övertygande. / Som när våren kommer för 

tidigt”.137 I dessa verser, hämtade ur en dikt i samlingen Kyrie, kan vårens och naturens årliga 

återkomst läsas som en efterlivssymbol för diktjaget – om våren kan återupplevas efter den kalla 

vintern kanske även människan kan finna ett liv bortom den mörka döden.  

 

Om våren står för födelsen (och pånyttfödelsen) och sommaren ofta för barndomen eller (den 

eviga) ungdomen så står de två återstående, mörkare årstiderna ofta för livets slutskede i Wides 

poesi. Vintermånaderna nämns sällan, medan hösten får en större roll i hennes diktskatt. Ett tydligt 

exempel på detta är ”September”, en dikt som avlutas med följande verser: ”Sista satsen av 

sommarens orkestersvit / spelas dröjande upp – men i en annan tonart, / så som ett requiem 

intoneras: varsamt”.138 Döden och förödelsen är på väg, likt hösten och mörkrets halvår. I 

samlingen Den saliga osäkerheten finns följande, namnlösa dikt: 

Nu regnar oktobernatten och tänker göra det länge. 

Metodiskt spikar den fast de bruna löven mot marken: 

till jord skall de åter varda, och vad finns det mer att säga? 

 

Men vinden rör vid min ruta och mumlar ett eller annat. 

Det räcker knappt till en dikt, än mindre till en predikan. 

Det är på sin höjd en sanning, en doftlös, avlövad sanning: 

 
136 Exempel på dikter som metaforiskt eller allegoriskt beskriver den mänskliga sinnesstämningen med hjälp av 
naturen är ”Tintomara” eller ”Den stora dyningen” – eller icke-namngivna dikter så som s. 44 i DIJ eller s. 17 i Kyrie. 
137 Wide, K 1960, s. 25 eller Wide 2020a, s. 283. 
138 Anna Greta Wide “September”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1964-09-26 eller Wide 2020a, s. 446. 



~ 61 ~ 
 

Nu fäller livet sin krona och bara är som det är.139 

I denna dikt återvänder det kristna temat. Vid en jordfästning förekommer i kristna sammanhang 

ofta något som kallas ”tre skovlar mull”.140 Detta innebär att prästen kastar tre nävar jord på kistan 

samtidigt som hen yttrar meningarna ”Av jord är du kommen. Till jord skall du åter varda [Eller: 

Till jord skall du åter bli]. Jesus Kristus, vår frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen”. Den 

tredje versen i ovanstående dikt är en direkt replik på denna kristna ritual, och vittnar därför även 

om att dikten handlar om just döden. De fallna löven får representera den jordfästa människan, 

och i diktens sista vers liknas det mänskliga livet vid ett träd som fäller sin krona. En liknande 

metaforik finner vi i en dikt ur samlingen Broar, där hösten och oktober åter igen får symbolisera 

döden, sorgen och mörkret: 

Oktober. Mistandets månad. 

Våta och sladdriga regnar löven över kyrko- 

                            gårdarna, 

trampas ner i uppblötta gångar 

av många par svarta leriga skor. 

Tunga steg. För tunga för att slinta. 

Vad är ett löv, att det skulle få leva 

eller ens virvla fritt i vinden? 

Vad är en människa, att du tänker på henne?141 

Även här återkommer jordfästningen och människorna i dikten går med ”svarta leriga skor” över 

kyrkogårdens gångar. Sorgklädda går de till eller kanske från en jordfästning eller begravning. Här 

sker alltså både en plastbestämning och ett placerande av diktens gestalter. Att oktober beskrivs 

som ”mistandets månad” visar att dikten handlar om någons bortgång och sorgen hos närstående 

som följer därefter. Återigen beskrivs höstvädret och de fallande löven, våta och sladdriga efter 

oktoberregnets framfart, och naturen får lov att beskriva det mänskliga känslolivet. I båda dessa 

dikter används den kalla, blöta hösten för att beskriva sorg, medans vi tidigare har sett att solen 

och värmen ofta får beskriva glädjen och hoppet. Höstdikterna handlar om döden, likt vårdikterna 

handlar om födelsen. På så sätt får årstiderna symbolisera det mänskliga livet och den mänskliga 

döden – dess början och dess slut.  

 

 
139 Wide, DSO 1964, s. 44 eller Wide 2020a, s. 380. 
140 Se till exempel Svenska Kyrkan, ”Begravningsgudstjänst”, https://www.svenskakyrkan.se/begravning/att-
planera-en-begravning/begravningsgudstjansten (2021-05-14). 
141 Wide, B 1956, s. 18 eller Wide 2020a, s. 214. 

https://www.svenskakyrkan.se/begravning/att-planera-en-begravning/begravningsgudstjansten
https://www.svenskakyrkan.se/begravning/att-planera-en-begravning/begravningsgudstjansten
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Naturen och vädret får i flera av Wides dikter även symbolisera diktjagets tro och tvivel. I de två 

dikter som här följer kontemplerar diktjaget om vilken hennes egen roll i världen är – om den står 

utanför allt det resterande (det vill säga naturen) eller om hennes eget liv trots allt inte är så stort 

som hon en gång trodde det var: 

Färgerna smälta till skymningsblont. 

Gränserna flyta ihop. 

Sakta förtona vid blek horisont 

fåglarnas hemlösa rop. 

 

Själv har du färger och gränser och mått, 

själv har du ropande röst – 

ändå är någonting oförstått, 

ensamt och sjukt i ditt bröst. 

 

Någonting av dig är utanför 

detta som år efter år 

lever och kämpar, försonas och dör, 

jordas och återuppstår. 

 

Leende fläktar kring sovande trakt 

skymningens smeksamma luft. 

Utanför står som en okänd vakt 

människans trötta förnuft.142 

 

* * * 

 

Våren kommer, den ensamme står vid fönstret, 

sista snön sköljs bort av det stilla regnet, 

gatan våt och skymningens timmar långa, 

natten vaken framför oss och oundviklig. 

 

Några lögner genomskådade – andra  

overksamma, på väg att smälta i regnet, 

fadda som solkig snö. Och sista lögnen 

– den att stå ovan och bortom – ett vacklande fäste, 

 

tröttsamt, kostsamt att hålla, och utan trygghet – –  

 
142 Wide, OP 1944, s. 26 eller Wide 2020a, s. 108. 
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Alla portar öppnar sig nu för regnet.143 

I den första dikten, vid namn ”Ensam kväll”, utmålas diktduet, människan, som en gestalt som står 

utanför det naturliga – på gott och ont. Naturen i sin tur beskrivs som otydlig och blek, som något 

som år efter år måste kämpa för att repetitivt leva samma liv som året dessförinnan. Det eviga 

kretsloppet som naturen genomlever på jorden tycks inte vara särskilt imponerade i diktduets ögon 

– den enfaldiga, närmast naiva naturen står i kontrast till ”människans trötta förnuft”. Meningen 

av ”Någonting av dig” kan kanske vara den mänskliga själen, eller den kristna tron – den tro som 

lovar ett liv även efter det värdsliga. Om vi tolkar dikten på detta sätt utmålas människan som 

utom- och överstående naturen. Detta kontrasteras i den andra dikten, då människan (”den 

ensamme”) inser att det hon tidigare trott på endast varit lögner. Här kan man självklart läsa in det 

tvivel på tron som flera tidigare Wideforskare lyft fram. Vad som dock blir mest intressant för mina 

frågeställningar är att diktjaget insett att hennes utomstående roll, ”att stå ovan och bortom”, är en 

lögn. Här motsägs tanken i den första dikten – att människan är något extraordinärt, något som 

inte hör naturen till utan istället står utanför – med idén att människan trots allt inte är mer än en 

del av naturen, av jordelivet och världen.  

 

Stämningen i de båda dikterna är ungefär densamma – nedstämda, tvivlande, ensamma – men ur 

ett ekokritiskt perspektiv lyfts två helt olika idéer fram. I den första dikten presenteras den 

antropocentriska syn som kristendomen ofta besitter. Här står människan över naturen. 

Antropocentrismen centreras kring mänskligheten och allt det övriga, det vill säga naturen och dess 

många olika livsformer, finns endast till som en resurs för människan.144 Diktduet i den första 

dikten är övertygad om att hon och naturen är två separata ting och naturen beskrivs i denna dikt 

på ett enfaldigt och nästan nedlåtande sätt. Dessutom beskrivs människan som en ”vakt” över 

naturen. I den andra dikten har människan dock insett att hennes övertygelse varit fel, den beskrivs 

som hennes allra sista, och kanske därför även hennes största, lögn. I och med denna upptäckt – 

att hon, människan, inte är större än den natur som omringar henne – presenteras den ekocentriska 

eller den biocentriska idén. Ekocentrisk eftersom man kan urskilja att det som pågår utanför 

människans fönster – naturens tid och kretslopp – skulle pågå även om hon inte var där, och 

biocentrisk eftersom människan förstått att hon inte är ”mer” än naturen hon bevittnar. Trots att 

människan blir just det, ett vittne som blickar ut över naturen, gör den insikt som dikten beskriver 

att den ”romantiska blicken”145 här inte kan tillämpas. Detta eftersom den romantiska (och 

 
143 Wide 2020b, s. 298. 
144 Se exempelvis Kerridge 2006, s. 537. 
145 Se s. 11–12 i denna uppsats.  
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antropocentriska) tanken, att människan står över naturen, här inte existerar längre. Naturen som 

beskrivs i denna dikt är även mer direkt. Utöver att några av människans lögner beskrivs ”smälta i 

regnet” så kan man här läsa in en relativt deskriptiv beskrivning av naturen – den är till stor del 

beskriven så som den faktiskt ser ut och är. Detta till skillnad mot den första dikten där naturen så 

gott som genomgående beskrivs genom besjälningar (exempelvis ”fåglarnas hemlösa rop”, ”leende 

fläktar, ”skymningens smeksamma luft”). På grund av detta kan en större respekt för naturen läsas 

in i den andra dikten och styrker därmed även den bio- eller ekocentriska tanken som jag just 

presenterat.  

 

Även i dessa två dikter kan man diskutera människans dödlighet i motsats till naturens odödlighet. 

I den första dikten, där människan fortfarande tror på sin ”lögn” där hon står utanför naturen och 

har rätt till ett liv efter detta, presenteras dock en tanke även om den mänskliga odödligheten. Inom 

den kristna tron, vilken många av Wides dikter anspelar på, finns ett efterliv. Detta efterliv beskrivs 

sällan utspela sig på den jord som vi lever på. Samtidigt beskrivs även naturens odödlighet i diktens 

tredje strof (”detta som år efter år / lever och kämpar, försonas och dör, / jordas och återuppstår.”). 

I denna dikt beskrivs alltså både människan och naturen som odödliga, fast på två olika sätt. 

Naturen måste år efter år kämpa sig igenom samma liv, på samma jord, medan den förnuftiga 

människan lever sitt enda liv på jorden för att sedan benådas med evigheten i efterlivet. I den andra 

dikten beskrivs åter igen naturens årliga kretslopp – våren är på väg in och vintern på väg ut. I 

denna dikt är versen ”natten vaken framför oss och oundviklig” intressant, då man skulle kunna 

tolka denna oundvikliga natt som människans död eller dödlighet. Diktens mänskliga gestalt, ”den 

ensamme”, har insett att hennes tankar om det mänskliga övertaget är lögn och att även hon, likt 

snön utanför hennes fönster, sakta är på väg att smälta bort. Naturens odödlighet i och med vårens 

ankomst efter de kalla vintermånaderna blir en paradoxal påminnelse för henne – det eviga livet, 

odödligheten, tillhör inte henne.  

 

För att beskriva odödligheten använder sig Wide alltså framför allt av två olika teman – årstiderna 

och den kristna tron. Kristendomen och det religiösa kan hänvisa till människans efterliv och 

eventuella evighet, medan årstiderna ett flertal gånger får bevisa naturens odödlighet. Genom 

årstidstematiken lyfter flera dikter också fram människans dödlighet i kontrast till naturens årliga 

återuppståndelse. Våren blir en metafor för den mänskliga födelsen, hösten för den mänskliga 

döden. Naturmotiv så som solen, knopparna, blommorna, de fallna löven, tjälen och snön kan alla 

bli symboler för det mänskliga känslolivet eller diktjagets sinnesstämning, samtidigt som de i andra 

fall kan ses som rent anekdotiska eller deskriptiva. Ekokritiskt sätt kan olika tolkningar och olika 
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dikter frammana flertalet idéer – men tanken om att naturen är odödlig och människan dödlig, 

vilket tycks vara ett relativt återkommande tema i Wides dikter, menar jag dock framförallt hänvisar 

till ett ekocentriskt synsätt där människan inte blir det enda och viktigaste fokuset i texten.  

 

2.5 Jämförande diskussion: Relationen mellan människan och naturen 

Allt eftersom denna uppsats har kommit till liv har ett flertal idéer presenterats – bland annat har 

platsens betydelse, havet och dess gudsmetaforik, besjälningens antropomorfisering av naturen, 

dehumaniseringens roll i en dikt om mänskligt kännande samt den ibland dubbeltydiga dödlig- och 

odödligheten hos människan och naturen diskuterats. I detta slutliga analysavsnitt kommer de 

föregående avsnittens resultat åter igen lyftas fram för att jämföras och diskuteras. Detta för att 

uppnå uppsatsens syfte och sammanfattande besvara dess genomgående fråga – Vilken är 

egentligen relationen mellan människa och natur i Anna Greta Wides dikter? Dessutom kommer 

ett fåtal diktanalyser presenteras även i detta kapitel, varav alla kommer cirkulera kring denna 

specifika relation.  

 

Redan i kapitel 2.2 introducerades idén att människan är kommen ur naturen genom dikten 

”Havet”, där havet presenteras som en modergestalt för mänskligheten. Oavsett om vi väljer att 

lyfta in gudsmetaforen eller ej, så finns där en tanke om att havet, naturen, är en slags källa som 

mänskligheten härstammat från. ”Navelsträngen”, vars första strof här nedanför citeras, innehåller 

en liknande uppfattning: 

Människosjälens navelsträng 

kan aldrig gå riktigt av – 

den mynnar i doftande sommaräng 

och källor och blåa hav – 

den för ur de djupa skikten 

det eviga livets saft:146 

Här återkommer havet som en modergestalt för människan (i och med navelsträngen som kopplar 

de två samman), men nu lyfts även andra av naturens bilder och gestalter fram innehavande samma 

roll – sommarängen, källorna och naturens djupa skikt. Här får naturen och människan en väldigt 

precis relation; naturen är grunden och ursprunget – mänsklighetens moder. En intressant detalj i 

denna dikt är att den symboliska navelsträngen inte är kopplad till människan, utan istället till 

människosjälen. Detta gör dikten mer allegorisk eller metaforisk, snarare än anekdotisk, och lyfter 

även perspektivet från den enskilda människan till den kollektiva mänskligheten – människosjälen 
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kan tolkas som hela mänsklighetens samhörighet och förening. Det är då intressant att denna 

förening är kopplad just till naturen. Det ”eviga livets saft” hämtas därifrån, och människosjälens 

navelsträng som metaforiskt är sammankopplad med naturen kan ”aldrig riktigt gå av”, vilket 

innebär ett evigt samarbete mellan naturen och människan. Eftersom naturen beskrivs som det 

ursprungliga, modern, presenterar denna dikt en ekocentrisk idé där människan omöjligt skulle 

finnas till om det inte varit för naturen. I en annan dikt, hämtad ur samlingen Kyrie, återkommer 

modertemat – den här gången likställs ett människobarn med en fladdermusunge: 

En fladdermusunge i mörkret, 

fastsugen hårt vid spenen. 

Liten, oskön, utan särmärke. 

Bara levande. 

 

Eller: i moderns armar 

ett nyfött kvidande barn. 

En bultande hjässåder. 

Ett oformat ansikte. 

Andningens rädda bubbla. 

 

Det var inte mer än så. 

Så litet. Så formlöst. Så naket. Så nära. 

 

Här kan du börja, 

Kärlek.147 

Den första strofens beskrivning av fladdermusungen som bestämt griper tag kring spenen får en 

replik i den andra strofen, där människobarnet ammar vid sin mammas bröst. De båda bebisarna 

levande, ätandes, nya på jorden. Den tredje strofens likställande av dessa två varelser tillsammans 

med diktens sista två verser, där kärleken tycks lika stor hos djuret som hos människan, kan vara 

ett av de tydligaste exempel på biocentrism som i den här uppsatsen lyfts fram. Eftersom den inte 

helt passar in på något av mina tidigare teman lyfts den dock fram först nu. En tydlig bild av att de 

båda nyfödda varelserna är lika mycket värda, och dessutom inte särskilt olika, presenteras för 

läsaren. I den här analysens första samt tredje kapitel lyfte jag fram en annan dikt som genomsyras 

av biocentrism, nämligen ”Så här om våren”. Denna har fått stå som kontrast till Atterboms starka 

antropocentrism, samt varit ett exempel på hur besjälning av naturen kan fungera i Wides diktning. 

”Så här om våren” utgår ifrån människan, likt ”Navelsträngen”, men lyckas ändock nå fram med 

 
147 Wide, K 1960, s. 29 eller Wide 2020a, s.287. 
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sitt biocentriska budskap. I jämförelse med ovanstående dikt om fladdermusungen och 

människobarnet blir ”Så här om våren” mindre tydlig med sitt budskap, även om det bevisligen vid 

en närmare analys kan uppmärksammas. Om man ser till hela Wides diktskatt, vilket jag gjort i 

arbetet med denna analys, är det mer vanligt att budskapen är mindre tydliga. Poesins kraft – att 

skapa metaforer, symboler, allegorier – kan ibland röra till det för läsarens tolkningar. Dikter som 

”ska” läsas symboliskt råkas istället läsas anekdotiskt, eller tvärt om. Men när Wide och hennes 

diktjag är som tydligast – som i dikten om fladdermusungen eller i ”Navelsträngen” – kan vi alltså 

även finna oerhört klara budskap; exempelvis det att naturen och människan, på ett eller annat sätt, 

hör ihop. Samtidigt finns det dikter som tydligt pekar på det motsatta, som exempelvis dikten i 

analysens andra kapitel där Gud talar direkt till diktduet, människan. I denna dikt presenteras en 

antropocentrisk idé som sätter människan långt över naturen som omger henne. Även här kan 

Wide alltså vara otroligt tydlig och precis, även om det innebär att hon lyfter fram en helt annan 

sorts världsuppfattning. 

 

Det finns fler dikter som poängterar människans unga ålder på denna jord, i en jämförelse med 

naturen. Om vi igen återgår till avsnittet som behandlade Gud och naturen som Guds språk 

förekom flera gånger idén om att naturen är evig, och därmed även äldre än människan. Ofta 

förkroppsligades denna evighet i havet (och genom havets gudssymbolik även Gud), så som till 

exempel i dikten ”Gammal seglare”, eller i havets efterlivsmetaforik, som i den namnlösa dikt vars 

första vers lyder ”Låt oss bedja för en död vi älskat”.148 I dessa dikter förekommer dock ett tydligt 

religiöst tema. Kristet bundna dikter blir nästan alltid antropocentriska, då de utgår ifrån de kristna 

värderingar som säger att naturen är en gåva från Gud till människan, och även eftersom religion, 

trots allt, är ett mänskligt påfund. Utan människan, ingen religion. Detta gör att dessa dikter, trots 

att de pekar på naturen som föregångare (eller efterträdare) till människan, även placerar den 

mänskligt skapade guden på samma plats. Då Gud enligt kristendomen var den som skapade 

världen fanns den mänskligt skapade gudomligheten alltså innan naturen. Detta komplicerar 

analysen av de kristet konnoterade dikterna, då de utgår från en realitet där människan trots allt på 

ett eller annat sätt existerade före naturen. Denna antropocentriska idé, blir dock i följande dikt 

motsagd. I ”Förstfödslorätten” slås det nämligen fast av diktviet att det var naturen, närmare 

bestämt blommorna och djuren, som var först på jorden. Här följer diktens första strof: 

Blommor och djur 

är äldre än vi – 

gungar på stänglar, 

 
148 Wide 2020b, s. 234 – I denna uppsats analyserad på s. 40–41. 
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flyger förbi, 

strövar i skogar, 

simmar i hav – 

vet ingen kvalfull 

dubbelhet av.149 

Lägg även märke till att det i denna strof inte förekommer någon besjälning av naturen. Här är den 

beskriven så som den är och agerar i verkligheten. Människan (diktviet) tilldelas en ”kvalfull 

dubbelhet”, vilket kan beskriva det mer komplexa känsloliv vi har i jämförelse med den natur som 

finns runt omkring oss. Naturen beskrivs som det äldre – människan som det yngre, men något 

mer utvecklade. Naturen beskrivs dock inte på samma enfaldiga sätt som i exempelvis dikten 

”Ensam kväll”, som i denna uppsats diskuterades i det fjärde analyskapitlet, utan slipper de 

besjälningar som kan skapa en mer ”naiv” natur. Det bokstavliga – deskriptiva – är nog för att 

belysa allvaret i diktens sensmoral. I diktens sista strofer kompliceras relationen mellan människan 

och naturen: 

Blommor och djur 

kan trampas av häl, 

tvina av torka, 

frysa ihjäl, 

fällas av kula, 

dödas i strid – 

friden är deras: 

sannhetens frid. 

 

Den har förvägrats  

människans ätt. 

Den är de andras 

förstfödslorätt. 

Så har det varit. 

Så skall det bli. 

Blommor och djur 

är äldre än vi.150  

I diktens andra strof benämns konsekvenserna av människornas agerande i världen. Även att ”tvina 

av torka” samt ”frysa ihjäl”, vilka är företeelser som kan förekomma även i en icke-mänsklig värld, 

kan bli kopplade till mänskligt agerande om vi ser till de miljöproblem som världen sedan flera 

 
149 Wide 2020b, s. 110. 
150 Wide 2020b, s. 110. 
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årtionden tillbaka står inför. Vårt, människans, agerande påverkar miljön vilket i sin tur påverkar 

väderlekar och temperaturer – vi kan mycket väl vara orsaken till att en stor del av naturens väsen 

dör av köld eller torka. Detta, tillsammans med de mer uppenbart mänskligt konnoterade 

handlingarna så som att trampa ihjäl eller skjuta, gör att denna strof lyfter fram mänsklighetens 

utnyttjande och användande av naturens värld. I strofens sista verser – ”friden är deras: / 

sannhetens frid” – tilldelas dock naturen och dess varelser sanningen, samt friden som medföljer 

denna. Den tredje och sista strofen inleds i sin tur med att frånta människan denna sanningens frid. 

Den tillhör det förstfödda, det som var på jorden först – naturen. ”Sannhetens frid” kan aldrig 

tillhöra människan, då hon inte har rätt till den. Hon kan aldrig heller, oavsett hur mycket hon 

skadar eller dödar, ta ifrån naturen denna frid. Dikten förmedlar strängt naturens intresse, vilket 

skiljer sig från många av Wides dikter där det primära intresset ligger hos mänskligheten. I och med 

sin regelrätta tydlighet hittas snabbt den ekocentriska idé som denna dikt förmedlar – naturen 

kommer alltid, oavsett människans exploatering och ödeläggelse, äga förstfödslorätten på den här 

planeten. ”Sannhetens frid” är rätten som innebär att naturen aldrig kommer ha något fel i sin egen 

förstörelse – det kommer, oavsett medel, vara människan som står för dess ödeläggelse.  

 

Denna dikt går i linje med det jag kommit fram till i det föregående kapitlet – trots de många kristet 

bundna dikterna så finns det en relativt genomgående ekocentrisk idé hos Wide som förmedlar 

tanken om den odödliga naturen kontra den dödliga människan. Det finns, uppenbarligen, 

motsägelser till detta påstående, framför allt i dikter som direkt handlar om religion och Gud. Men 

genom sina många naturmotiv och då framförallt sättet hon använder sig av årstiderna och deras 

specifika attribut, lyckas Wide ändock porträttera den eviga naturen i relation till den tillfälliga 

människokroppen. Genom detta uppstår även en viss sorts relation mellan diktens mänskliga 

gestalter och naturen som omringar dem – ofta beskrivs naturen inneha ett högre vetande (”Och i 

det fuktiga mörkret, / döljer sig vetekornen, / de som dött för att leva / och vet allting.”151 eller ”– 

Minsta blad har förstått det / bättre än du och jag. / […] / Minsta blad har förstått det: / först ska 

man bara leva, / sen ska man bara dö.”152) vilket bidrar till att naturen hierarkiskt sett placeras över 

dessa mänskliga gestalter. Naturens odödlighet kan inte rubbas, samtidigt som människans 

dödlighet inte kan förhindras. Samtidigt måste inte denna tematik presenteras med hjälp av just 

årstider – vilket följande text bevisar. Denna text, vilken är den sista i Sedan kan allting hända, liknar 

inte Wides övriga lyrik. Den är längre, flera sidor lång, och består av nästan dagboksliknande inlägg 

som tycks ha skrivits sent, kanske till och med då hon låg inför döden. Texten har titeln ”Att veta 
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att man skall dö” och i den formulerar textjaget sina tankar om hur hon känner inför den stundande 

döden, den hon nu accepterat och tacksamt tar emot. I ett stycke nämns naturen: 

Varje försök att romantisera döden är ju i förväg dömt att bli en antiklimax – eftersom döden alltid 

är oerhörd, i ordets egentliga, osentimentala mening. Visst är det rörande med de många blommorna 

i sammanhanget – men sällan har rosor sett så menlösa ut. 

 Blommor, musik och ljus – livets symboler, in i det sista. […] Det kan väl aldrig vara så 

att vi istället äntligen, äntligen ska få lysa själva? (”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer…”)153 

I denna mer skönlitterära text återkommer alltså ljuset och blommorna – båda motiv som 

diskuterats i den här uppsatsen. Dessa naturliga motiv beskrivs som ”livets symboler” och därmed 

lyser diktjagets idéer om hur naturen är evig, odödlig, åter igen igenom. Samtidigt som textjaget 

själv ligger inför döden, kanske på en sjukhusbädd, står rosorna runtomkring henne och stoltserar 

med sitt liv. Textjaget konstaterar även den mänskliga dödligheten i de första meningarna – 

”eftersom döden alltid är oerhörd, i ordets egentliga, osentimentala mening”. Samtidigt vågar hon 

hoppas på att något kommer att möta henne även efter döden – en önskan om att äntligen, likt 

solen, själv få lysa. Det citat som står inom parentes är inledningen av bibelversen Jesaja 60:1 från 

1917 års bibel. Än en gång lyfts därmed tron in i texten och sammanfogas med det som vanligtvis 

har en naturlig konnotation – ljuset. Människan hoppas på att, efter sin död, själv få vara det ljus 

som hon genom sitt liv sammankopplat med evigheten.  

 

Kapitlet som cirkulerade kring besjälning av naturen samt dehumaniseringen av diktens mänskliga 

gestalter består framför allt av analyser på detaljnivå. Här bevisades det att små språkliga grepp kan 

skapa stor effekt. Genom att ändra ett ord eller använda sig av en särskild liknelse kan analysens 

resultat helt förändras, särskilt då man utgår ifrån en ekokritisk teori. Att människorna 

dehumaniserades och liknades vid stenar eller vågor kan bidra till att naturen lyfts uppåt, mot en 

mer värderad plats i hierarkin, eller så blir utfallet tvärt om – negativa naturkonnotationer kan bidra 

till att naturens roll i världen förminskas och används endast för att symbolisera människan. Inom 

den mänskliga ramen trängs då även naturen in, ofta enbart som en resurs för de mänskliga 

gestalterna. I och med besjälningen av naturen ges blommorna och djuren mänskliga egenskaper 

och röster. Detta kan, till skillnad från dehumaniseringsgreppet, vara ett försök att lyfta blicken, att 

skriva utifrån ett icke-mänskligt perspektiv, vilket vi såg prov på i exempelvis dikten om alpviolen. 

Besjälningen av naturen kan fungera både eko- och antropocentriskt, beroende på vilken av Wides 

dikter man väljer att se till. Dehumaniseringen fungerar framförallt antropocentriskt då de dikter 

som innehåller denna stilfigur handlar just om människor och deras inre känsloliv. Genom att se 
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till platsen och placeringen av den mänskliga gestalten i dikten kan man, förutom att ibland 

geografiskt bestämma var dikten utspelar sig, även se till hur dikten förhåller sig till det artificiella 

kontra det naturliga. Följande verser är utdrag ur dikten ”Tröskelnatt”. Här pågår just denna 

förhållning mellan den naturliga och den artificiella platsen, men vi kan även finna besjälning av 

naturen samt en placering av det mänskliga diktviet: 

Detta skulle alltså vara något slags tröskel. 

Och varför inte tröskel: trösklar är fasta ting, 

dem begriper vi bättre än stolta vaga portaler. 

 

Stående här på tröskeln i rimlig nyfikenhet 

utsätter vi våra lungor för blåsten från universum. 

[…] 

 

Och nedanför tröskeln: jorden. Den andas under vår fot –  

levande, bristfull, sårbar, samtidigt sår och läkkött, 

det är: möjlig att rädda. Somliga säger: frälsa.154 

Denna dikt kan självklart tolkas på flera olika sätt. Man skulle än en gång kunna fokusera på religiösa 

teman, eller utgå ifrån en mer allegorisk idé där tröskeln metaforiskt innebär något annat. I min 

ekokritiska tolkning av dikten vill jag dock se på dikten med viss bokstavlighet. Tröskeln får lov att 

vara just en tröskel, och får dessutom stå för det mänskliga och artificiella, det mänskligt skapade. 

Den mänskliga platsen, där diktviet har placerats ut (”Stående här på tröskeln…”), beskrivs som 

ett fast ting, något som hon begriper och förstår sig på. Nedanför tröskeln finner vi den naturliga 

platsen – jorden. I versen där denna plats introduceras finner vi även en besjälning, då jorden andas.  

 

Dikten upprättar, i och med sin separation av den naturliga och den artificiella platsen, en gräns 

mellan människan och naturen. Tröskeln blir därmed både faktisk och metaforisk – diktviet 

placeras på en bokstavlig tröskel, samtidigt som den metaforiskt kan beskriva denna avgränsning 

mellan det naturliga och det artificiella. Den mänskliga platsen, tröskeln, beskrivs som fast och 

begriplig, vilket gör att naturen, med sitt multifunktionella ”kött”, blir motsatsen. Den rör sig, andas 

hävande – den är ständigt föränderlig. Detta innebär ytterligare en avgränsning mellan den 

artificiella och den naturliga platsen; jorden, naturen, blir för människan obegriplig, kanske rent 

utav en av de ”stolta vaga portaler” som omnämns i den första strofen. I och med diktviets 

utplacering på denna plats är hon en mer aktiv aktör än hon hade varit om tröskeln bara var 
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beskriven utifrån ett tredjepersonsperspektiv, då människans roll endast hade varit betraktande. Nu 

är hon istället mitt i händelsen – hon kan närmast känna jorden andas under sina fötter. I denna 

dikt är även naturen aktiv i och med det liv som den tilldelas i den sista strofen.  

 

Ytterligare en dikt som porträtterar denna gräns som separerar naturen och människan, men som 

samtidigt talar för deras gemensamma ursprung, är dikten ”Jorden och människorna” från 

Nattmusik. Jag har valt att spara den här dikten till sist, trots att den säkerligen skulle ha passat in i 

de flesta kapitlen i denna uppsats. ”Jorden och människorna” befäster nämligen att Wide, trots sin 

tid, hade en tydlig förståelse kring de miljöproblem som var, och fortfarande är, närvarande i det 

mänskliga samhället. Denna förståelse bygger på att det är människan som orsakat dessa problem, 

och att naturen inte kan annat än ta emot. Dikten belyser detta, samtidigt som den även utgår ifrån 

ett ekocentriskt perspektiv där det främsta intresset tycks tillhöra världens kretslopp, ekosystemet: 

Jorden är vår mor och vill oss väl. 

Vi är hennes barn och vill oss illa. – 

Underliga, dunkla mänskosjäl, 

nog är du en oförklarlig villa. 

 

Jorden är besinningsfull och god,  

människorna hetsiga och hätska. – 

Röda, tunga, underliga blod, 

nog är du en outgrundlig vätska.155 

Här porträtteras jorden, naturen, än en gång som en modergestalt för människan. Jorden sägs vilja 

människan väl, medan människan själv beskrivs som en destruktiv art. Jorden och människorna 

placeras i en direkt relation inte bara genom moder- och barntemat, utan även i och med ordet 

”oss” i de två första verserna. ”Oss” skapar en sammansättning av de två, där de både ingår i en 

gemenskap. Det jorden gör påverkar därför både henne själv och människorna, på samma sätt som 

människornas handlande påverkar både den egna arten samt jorden de bor på. I den första strofen 

upprättas alltså en gemenskap som innebär att det våld som människan brukar gentemot naturen 

även blir till ett självskadebeteende. Konsekvenserna av våldet tillskrivs dem båda. I diktens andra 

strof preciseras istället jordens samt människornas egenskaper. Samtidigt som jorden och därmed 

naturen beskrivs som god och sansad beskrivs den mänskliga arten som hatisk och otålig. I den här 

strofen blir jorden och människorna ett motsatspar, trots den nära relation som upprättades i den 

första strofen. De två sista verserna i vardera strof reflekterar över den obegripliga självförvållande 
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förstörelse som människan skapar i och med sitt handlande gentemot naturen – och i slutändan 

finns ingen förklaring till denna. Detta är dock ännu ett exempel på en av Wides tydligare dikter, 

där det finns en klart positiv konnotation till naturen samt en klart negativ konnotation till 

människan. Dikten upprättar även den gemensamma grund som dessa två delar, samtidigt som de 

sätts i direkt motsats till varandra. Trots att Wide omöjligt kunde förutse miljörörelsen och 

ekokritikens genombrott årtionden senare fanns hos henne uppenbarligen en förståelse för de 

miljöproblem som världen, redan på hennes tid, stod inför.  
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3. Sammanfattning och avslutning 

Här följer min uppsats slutgiltiga del. De kapitel som presenterats i analysen lyfts här fram och 

sammanfattas, tillsammans med de slutsatser jag kommit fram till utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

 

I det första analyskapitlet, ”Platsen och placeringen av diktens gestalter”, diskuterades framför allt 

den första frågeställningen. Det faktiska benämnandet och bestämmandet av en fysisk plats leder 

till ett igenkännande hos läsaren (och författaren), vilket i sin tur skapar en mer genuin känsla i 

texten samt en starkare läsupplevelse. För att använda Staffan Bergstens uttryck, så bidrar denna 

genuina känsla till mer ”bestående lyrik”.156 Dessutom skapar den fysiska platsen ett rum för diktens 

gestalter där de tillåts röra sig och agera. Ur ett ekocentriskt perspektiv kan de fysiska platser som 

beskrivs också vara högst intressanta att undersöka. Detta eftersom man i flera dikter kan se 

skillnader i vad som beskrivs som en artificiell, det vill säga en mänskligt skapad eller konnoterad, 

plats kontra en naturlig, icke-mänsklig, plats. De artificiella platserna, som exempelvis pekades ut 

som tågkupéer eller kustsamhällen, ställdes i kontrast till de naturliga platserna, så som klipporna 

och de gömda, orörda ”smultronställena”. I vissa dikter skapades en tydlig distinktion mellan dessa 

två sorters platser där den naturliga sammankopplades med det lugna, ostörda och trygga medan 

den artificiella innebar förödelse och död. Denna distinktion väckte även läsarens sympati för 

naturen, samt pekade mot det ansvar vi människor har gentemot den naturliga värld vi har omkring 

oss. Den igenkännbara platsen kan även fungera som bidragande för denna växande ansvarskänsla. 

Genom detta kan en ekocentrisk tolkning uppenbara sig. Samtidigt genomsyrades vissa dikter av 

en antropocentrisk grundsyn, där människan tyckte sig ha rätten till att både infinna sig i och skada 

naturen. Genom synliggörandet av denna antropocentriska grundsyn kunde den dock sedan verka 

ekocentriskt, då undermeningen i dikterna tycktes vara att naturen av människorna bör respekteras 

och vördas.  

 

Placeringen av diktens gestalter kunde i sin tur diskuteras utifrån frågan hur relationen mellan 

människan och naturen ser ut. Dessutom kunde den bidra till läsarens förståelse av diktens tänkta 

sinnesstämning. Även tiden kan genom placerandet specificeras, exempelvis om diktjaget placeras 

ut på en sommardag eller på en sen, kall kväll. Om huvudgestalten är något annat än mänsklig kan 

placeringen också vara ett försök att lyfta fram ett icke-mänskligt perspektiv, och därmed eventuellt 

försöka bortgå från de antropocentriska grunder som äldre lyrik ofta presenterar. Även där diktjaget 

är en människa kan andra världsuppfattningar lyftas fram, vilket bevisades exempelvis i dikten ”Så 

 
156 Bergsten 1989, s. 310. 
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här om våren” där det mänskliga diktjaget likställde sig själv med naturen och därmed introducerade 

en mer biocentrisk inställning. I denna och liknande dikter tilläts även naturen vara aktiv (till 

skillnad från dikter där endast de mänskliga gestalterna beskrivs som aktiva), och dessutom skapar 

placeringen av människan på den naturliga platsen en möjlighet för de båda att interagera med 

varandra.  

 

Det går dock inte helt att avgöra vems platsen egentligen är. Skiftandet som pågår hos Wide mellan 

de artificiella och de naturliga platserna bidrar till att en mer komplex diskussion om frågan kan 

uppstå, till exempel i och med de olika konnotationer som de olika platserna tillskrivs. Relationen 

mellan människan och naturen kan därför inte helt bestämmas, men dikterna skapar underlag för 

en diskussion i frågan. I och med den mer eko- eller biocentriska undermening som dikterna dock 

tycks förmedla kan vi tänka oss att dessa platser och deras gestalter blir ett sätt för diktjaget att 

narrativt uttrycka just dessa åsikter och förmaningar till läsaren.  

 

I uppsatsens andra analyskapitel växer dock en starkare antropocentrisk bild fram, i och med det 

kristna temat som många av Wides dikter centreras kring. Kapitlet, ”Naturen och gudssymboliken” 

bevisar att naturen – dess platser, gestalter och företeelser – får en stor plats även i religiöst bundna 

dikter. Wide använder ofta havet som en symbol för det gudomliga, vilket vi såg prov på i flertalet 

dikter. Havsmetaforens innebörd – vilken kan inkludera allt från oändligheten, gudomligheten eller 

friheten till diktjagets dödslängtan (eller längtan till livet efter detta) – kan sammanfattas som en 

pålitlig trygghet för diktjaget att leta upp och sedan luta sig mot. I flera dikter liknas Gud vid havet, 

vilket gör att de gudomliga egenskaper som Gud äger även tilldelas detta. I andra vänds denna 

liknelse och Gud tilldelas havets egenskaper. Att havet presenteras som något kraftfullt, mäktigt 

och viktigt blir tydligt för läsaren. Dessutom poängteras havets evighet ett flertal gånger – därmed 

presenteras också en ekocentrisk tanke om hur havet kommer att överleva mänskligheten. 

 

För första gången, i denna uppsats, introduceras i detta kapitel naturen som en modergestalt för 

människan. I en av diktanalyserna benämns nämligen havet som ett fruktsamt moderssköte, vilket 

etablerar naturens och människans relation. I denna dikt finns det dock två möjliga tolkningar kring 

vem denna moder egentligen är – Gud eller det vi brukar kalla för ”Moder Jord”. I de båda 

tolkningarna blir det mänskliga kretsloppet – hennes liv och död – en del av något större. Då Gud 

i några av Bibelns allra första verser skänker människan den natur hon har omkring sig finns i 

kristendomen en djupt odlad antropocentrism. I den ena tolkningen, där Gud ses som människans 

moder, uppstår därför en antropocentrisk idé där de kristna värderingarna synliggörs. Havet blir, i 
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denna tolkning, därmed endast en ram för, eller en medlare mellan, Gud och människan. Om man 

istället läser modergestalten som ”Moder Jord”, det vill säga att naturen blir vad mänskligheten 

härstammat ifrån, kan en viss ekocentrism uppfattas. I detta fall ges naturen en mycket större egen 

agenda och historia. På liknande sätt går analysen i detta kapitel in på den tidigare forskning som 

figurerat kring Wide och hennes poesi, då jag motsäger vissa av de resultat som presenterats. Jag 

menar att dikter som tidigare beskrivits som allegoriska (och då med kristna budskap) istället kan 

läsas anekdotiskt, och därmed ge naturen en större roll i helheten. Om dikterna läses anekdotiskt 

får nämligen naturen agera och symbolisera sig själv – ”Härligheten” som beskrivs blir naturens, 

inte Guds. Vissa dikter, särskilt sådana där Gud själv finns med som en faktisk, talande gestalt, 

måste dock läsas allegoriskt. Detta medför att just dessa dikter blir oerhört antropocentriska, medan 

de dikter man kan läsa anekdotiskt får möjligheten att tolkas även som bio- eller ekocentriska.  

 

I tvivlande stunder söker sig diktjaget ofta till naturen och återfinner där sin tro – tryggheten som 

hon finner i naturens platser och företeelser påminner henne om den trygghet hon får från sin 

Gud. Frågan om religionen, vilket är en av de mest existentiella i dikterna, närmas genom att 

använda naturen som en länk mellan människan och gudomligheten. I många dikter använder sig 

diktjaget av naturen för att närma sig samt konkretisera Gud – och dessutom kan även Gud närma 

sig människan genom att själv bli en del av naturen. Eftersom religion är mänskligt blir dessa dikter 

ofta mer eller mindre antropocentriska. Vissa tolkningar kan dock tala för en mer eko- eller 

biocentrisk världsuppfattning, där en mer jämställd relation mellan människan och naturen 

presenteras. Naturen, och då kanske framför allt havet, blir också ständigt ett medel för att beskriva, 

åskådliggöra och precisera trosfrågan vilket leder till att det naturliga även får en väldigt hög och 

viktig roll. Denna roll kan i sin tur tala för att naturen, trots de tunga kristna grundvärderingarna, 

placeras högre upp än vi tror i den hierarki som råder mellan naturen, människan och 

gudomligheten.  

 

Vidare undersöktes de språkliga greppen besjälning och dehumanisering, vilka är vanliga stilfigurer 

i Wides diktning. Kapitlet ”Besjälning av naturen och dehumanisering av diktjaget” introduceras 

genom begreppsförklaringar, där besjälningen och dehumaniseringen ställs som ett motsatspar. 

Medan besjälningen ger naturen mänskliga attribut och egenskaper, gör dehumaniseringen det 

motsatta. Kapitlet är detaljinriktat, och pekar ut exempel på var besjälning respektive 

dehumanisering figurerar. Det presenteras dock även dikter där båda stilgreppen förekommer, samt 

en dikt där en liknelse gör att de kombineras. Både besjälning och dehumanisering används för att 
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utveckla dikternas språk – de bidrar till deras originalitet och hjälper författaren att utveckla mer 

vanligt förekommande metaforer till något större. 

 

Dehumanisering används främst i dikter som diskuterar det mänskliga känslo- och själslivet. 

Människan tilldelas då ord, attribut och handlingar som vanligtvis har konnotationer i 

naturbeskrivningar. Vilket värde denna natur tilldelas påverkar vilken ekokritisk grunduppfattning 

som sedan kan utläsas. Om de naturliknelser och metaforer som används har negativa 

konnotationer (så som exempelvis när människan metaforiseras i en sten som i sin tur beskrivs 

som ”knuten och död”157) blir dikten genast mer antropocentrisk, medan positiva naturliknelser 

kan bidra till en mer biocentrisk helhet. Besjälningen, däremot, kan lättare ses som ett försök att 

bryta sig loss från det antropocentriska tänkandet. Wide använder sig genomgående av denna 

stilfigur. Även om vissa dikter där besjälning förekommer kan läsas relativt bokstavligt finns det 

förstås även dikter där det besjälade naturlivet fungerar som en metafor eller allegori för det 

mänskliga diktjaget. I sådana dikter kan en liten beståndsdel i naturen, så som ett vasstrå, hjälpa till 

att förklara den lilla människans roll på jorden. Det finns även ett antal dikter i Wides diktskatt där 

naturen dessutom får egna röster och ett mänskligt känsloliv, vilket innebär en psykisk 

antropomorfisering av naturen. Dessa dikter, där naturens gestalter får en röst, blir mer 

ekocentriska då människans roll i samma dikter ofta är liten eller icke-befintlig. Antropomorfism 

måste därmed inte innebära antropocentrism, utan kan istället vara ett försök till att utvidga det 

mänskliga perspektivet till något ännu större. Vems perspektiv dikten är skriven ifrån är en aspekt 

som här spelar stor roll för den relation mellan naturen och människan som sedan presenteras. 

Litteraturens möjligheter att försöka ta sig ifrån det mänskliga perspektivet visar sig i flera dikter 

där framför allt besjälning figurerar, vilket kan leda till ekocentriska tankebanor och tolkningar. 

Syftet med att använda sig av besjälning och/eller dehumanisering kan alltså vara att lyfta läsarens 

blick till en större helhet, där människan och naturen antingen skiljs åt eller sammankopplas. 

Dessutom bidrar dessa stilfigurer till ett mer utvecklat metaforiskt språk, där små element i naturen 

får symbolisera och belysa större problem eller företeelser.  

 

I analysens fjärde kapitel, ”Naturens odödlighet och människans dödlighet”, återkommer både 

platsen, religionen och naturen. Detta kapitel, som tar upp ytterligare existentiella frågor om livet 

och döden, introducerar den ekocentriska idén att naturen presenteras som odödlig samt att 

människan, allt som oftast, presenteras som dödlig. Undantag är när den kristna tron än en gång 

kommer in och representerar ett antropocentriskt synsätt. Efterlivet, som är en stor del av 

 
157 Wide 2020b, s. 39. 
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kristendomen, återkommer i vissa dikter och syftar till att även människan på ett sätt är odödlig. 

Människans efterliv hänvisas dock till ett liv bortanför den värld vi lever i nu, samtidigt som hon 

påminns om det i sitt bevittnande av vårens återuppståndelse. Det finns även vissa mer 

miljöprobleminriktade dikter där en tanke, eller snarare ett hot, om människans överlevnad och 

naturens död, introduceras. Här blir alltså naturens odödlighet en något bräcklig egenskap. I dessa 

dikter kan man återigen uppfatta den progressiva förståelse som Wide hade angående de 

miljöproblem som världen stod, och står, inför.  

 

Utöver dessa dikter finns det dock alltså en övergripande idé där människan är dödlig och naturen 

odödlig. Detta porträtteras ofta hos Wide genom naturen, och då mer precist genom de olika 

årstiderna. Dessa får agera symboliskt för att beskriva det mänskliga kretsloppet. Våren och dess 

återkomst efter vintern får representera födelsen och det nya livet, medan hösten med sitt hotande 

mörker och kalla skurar representerar människans sista tid i livet, samt hennes död. Samtidigt 

tilldelas naturen återigen evigheten – och därigenom även odödligheten. Årstiderna blir en erinran 

om naturens repetitiva, men ständiga, kretslopp och liv medan de för människan blir till en 

påminnelse om hennes egen dödlighet. När våren kommer vaknar naturen än en gång till liv – den 

döda människan innehar dock inte samma möjlighet till återuppståndelse. Dessutom analyseras i 

detta kapitel dikter där naturen får symbolisera människan och hennes sinnesstämningar. Fallna löv 

och tomma trädkronor representerar människan som nyss begravdes, och det ihållande, kalla regnet 

blir en metafor för den sorg som de fortfarande levande, men kvarlämnade, människorna känner.  

 

Då två dikter som behandlar de mänskliga gestalternas tankar angående sin egen dödlighet jämförs 

ser vi att olika dikter kan komma fram till olika slutsatser i frågan om de ekokritiska 

världsuppfattningarna. Här beskrivs naturen på två helt olika sätt, då en dikt förmedlar en enfaldig 

och icke-märkvärdig natur i relation till en utom- och överstående människa, medan den andra 

sätter människan och naturen på samma nivå i den hierarkiska trappan. Samtidigt som människan 

anser sig stå över naturen i den första dikten inser hon i den andra att det hon tidigare trott på, 

detta utomstående från det som finns runt omkring henne, hela tiden bara varit en lögn. Hon inser 

att hon är en del av det kretslopp som hon från sitt fönster bevittnar i naturen, då vintern går mot 

våren. Beroende på vilken dikt man lyfter fram kan man alltså urskilja en antropocentrisk världssyn 

där människan särskiljs från naturen eller en ekocentrisk världssyn där människan placeras in i 

naturens ram och enbart fungerar som ytterligare en del i dess enorma ekosystem.  
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Analysen sammanfattades sedan i ett mer övergripande kapitel, ”Jämförande diskussion: Relationen 

mellan människan och naturen”, som framför allt ämnade till att svara på uppsatsens syfte. Vilken 

relation menar egentligen alla dessa beståndsdelar som den tidigare analysen har lyft fram att 

människan och naturen har? De dikter som i detta kapitel analyserades kunde direkt kopplas till 

denna fråga. Inledningsvis återintroducerades naturen som en modergestalt för människan, och 

befäste därmed idén om att människan härstammar från naturen, och inte tvärt om. Ett evigt 

samarbete mellan naturen och människan krävs då ett osynligt band tycks binda dem samman. 

Detta osynliga band kan vi tänka oss symboliserar ekosystemet, och därmed infinner sig en 

ekocentrisk förståelse av relationen mellan människan och naturen. En annan dikt, där människan 

likställs med djuren, blir därefter ett tydligt exempel på biocentrismen och dess grundidé att 

världens alla livsformer är lika mycket värda.  

 

Vidare diskuterades tesen att naturen fungerar som en föregångare, samt ibland efterträdare, till 

människan. De religiösa dikterna komplicerar dock detta, då den mänskligt tänkta guden i dem 

placeras först – före allt annat liv. Tydligt naturpositiva och människonegativa dikter beskriver dock 

naturens så kallade ”förstfödslorätt” på jorden, samt att förödelsen som sker i naturen istället har 

sitt ursprung i mänskligheten. Naturen tilldelas sanningen och friheten medan människan anklagas 

vara dess utrotare. Jorden och dess natur poängteras flera gånger inneha de goda egenskaperna 

medan människan anses vara ond och vårdslös, eller åtminstone omedveten om vad hennes 

handlingar får för konsekvenser. Människans handlingar skadar inte bara naturen, utan även henne 

själv. Detta tycks vara ett genomgående tema i Wides dikter, om man bortser från dem som är 

starkt religionsbundna där mänskligheten tilldelas en utomstående, närmast gudomlig plats i 

världen.  

 

En gräns upprättas ofta mellan människan och naturen, och jag menar att det är denna gräns som 

gör den här uppsatsen värd att skriva. Om gränsen inte hade existerat, om de båda alltid stod som 

jämlikar, hade inte relationen mellan dem varit intressant att undersöka. I Anna Greta Wides dikter 

kompliceras ständigt gränsen mellan det naturliga och det mänskliga, på samma sätt som gränsen 

mellan det anekdotiska och det allegoriska ger dikterna en större komplexitet och den fysiska 

platsen gör dem effektfulla och igenkänningsbara. Vilken relation människan och naturen har i 

hennes poesi växlar därmed hela tiden och svaret kommer alltid att bero på vilken dikt man har 

valt att lyfta fram som analysobjekt. Efter detta arbete kan jag dock konstatera att i de dikter där 

religionen inte är lika framträdande, samt i dikter jag menar kan läsas anekdotiskt som 

naturhyllningar istället för symboliska gudsallegorier, finns ofta en eko- eller åtminstone biocentrisk 
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uppfattning hos diktjaget. Människan och naturens relation är inte uppenbar och fast, utan ständigt 

i rörelse och komplex. Vördnaden och respekten för naturens platser samt för dess väsen och liv 

finns i de allra flesta dikter och finns som ett mer eller mindre dolt budskap i alla hennes samlingar. 

Även i religiöst bundna dikter återfinns denna respekt för naturen – naturen likställs med det 

gudomliga och föregår ofta människan. Ett fåtal dikter säger emot detta och menar att människan 

står närmast Gud, men diktjagets religiöst tvivlande stunder menar jag är de som främst visar vad 

hon använde naturen till; att återigen finna sin trygghet och tro i det liv hon såg i den natur som 

kärleksfullt omringade henne. Relationen som upprättas mellan människan och naturen i hennes 

dikter kan tyckas stormig, men i slutändan bygger den på idéer där naturen blir den eviga platsen 

och människan endast en tillfällig besökare. Wide hade uppenbarligen en förståelse om vad 

människans agerande har för konsekvenser på naturen, och denna förståelse är vad som lyser 

igenom i hennes verk. Hundra år efter hennes födelse kan vi alltså fortfarande inte bara känna igen 

oss i, utan även lära oss av, hennes poesi.  
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