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1.Inledning 

I dagens samhälle har naturen och dess resurser blivit en större samhällsfråga för befolkningen, 

mer specifikt dess föränderliga natur. Helt plötsligt har vi fått en insikt om att resurserna inte är 

ändlösa. Sven Lars Schulz skriver i antologin Ekokritik – naturen i litteraturen (2007) att ämnet 

också berör diskursen mellan naturen som social konstruktion och språkligt maktbegrepp. Han 

menar att det centrala är platsens betydelse för individen, inte bara rent fysiskt utan också 

psykologiskt. Han framför också idén om att människan är det tänkande och frigjorda subjektet 

medan naturen endast finns som ett passivt materiellt objekt. I och med denna syn blir 

miljöproblemen inte endast naturvetenskapliga utan även kulturella.
1
 

 Schulz tar även upp relationen mellan natur, samhälle och litteratur och hävdar att den 

förekommer centralt i texttolkningen. Enligt denna tanke blir alla beståndsdelar i en litterär text 

viktiga, såväl miljöbeskrivningar som de olika karaktärernas inställning till naturen liksom 

samhällets. Gemensamt bildar de en grund för en ekokritisk tolkning av ett litterärt verk.
2
 

 Med detta i åtanke kommer jag att i denna uppsats behandla Per Anders Fogelströms 

roman Mina drömmars stad(1960).
3
 Romanen handlar om de fattigas liv i Stockholm åren 1860-

1880 och då specifikt stadsdelen Södermalm. Romanen skrevs av Fogelström under 1950-talet. 

Detta är värt att nämna då tiden speglar verket. Romanen skrevs inte under exempelvis 1930-

talet mittemellan två brinnande världskrig utan under det moderna samhällets uppbyggnad. 

Tillsammans med faktumet att detta verk är den första boken i en serie om fem så kan vi dra 

vissa slutsatser. För det första är tidsspannet för dessa böcker 1860-1960, Fogelström hade så att 

säga facit för modernismen och kan därför inte bedömas på samma sätt som till exempel Vilhelm 

Moberg eller Ivar Lo-Johansson. Även om romanen i sig är mörk och karaktärernas liv eländiga 

framstår inte Fogelström som en moderniseringskritiker. Staden är liv. 

 

 

 

                                                           
1 Sven Lars Schulz (red.), Ekokritik: naturen i litteraturen : en antologi, CEMUS, Uppsala, 2007 s. xii. 
2
 Ibid. s. xiii. 

3
 Jag har använt mig av romanens fjärde upplaga. Det är dock ett identiskt tryck med den första upplagan. Den 

upplaga jag använt mig av är tryckt 1964. 
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1.2 Syfte, frågeställningar och disposition. 

Syftet med uppsatsen är att belysa naturens roll som en del av den framväxande industriella 

staden samt karaktärernas upplevelser i samband med den natur de lever i. I och med att deras 

leverne är präglat av fattigdom och lidande så spelar sinnesstämning, årstider och livssituationer 

stor roll i miljöskildringarna.  

 Romanen tar även plats i en tid då bevarandet av naturen inte stod i främsta ledet utan 

snarare behovet av att utnyttja naturen för att överleva en ny dag. Industrialismen och 

modernisering av samhället stod för dörren. Det kan vara intressant att belysa motsättningarna ur 

detta perspektiv.  

 Vi går över till att titta på uppsatsens frågeställningar. Finns det i romanen en tydlig 

motsättning mellan natur och kultur, mellan naturens ondska och godhet?
4
 På vilket sätt 

framställs naturen i samband med kulturen? Är det endast ett möjligt motsatsförhållande eller 

beror de av varandra? Påverkar naturen människorna och därmed kulturen i stadens natur? 

Finner vi att naturen är mörk och ond eller ljus och god? 

 Uppsatsens disposition är enligt följande. Efter det inledande avsnittet om tidigare 

forskning följer analysen. Den är uppdelad i tre huvudkapitel. Det första behandlar naturens 

godhet, det andra ondskan och det tredje motsättningar vi finner. Uppsatsen avslutas med en kort 

sammanfattning samt en slutdiskussion. Läsaren har fått nödvändiga bakgrundsfakta och en 

förståelse för romanen före själva analysdelen. För att särskilja och sedan föra samman 

naturskildringarna använder vi de tre underkapitlen i sjävla analysdelen. 

1.3 Mina drömmars stad 

Mina drömmars stad är den första romanen i Per Anders Fogelströms stadserie som författaren 

skrev under 1960-talet. Romanens huvudperson är Henning Nilsson, nyinflyttad stockholmare. 

Läsaren får följa Henning under de 20 år från hans ankomst till Stockholm till hans död uppe i 

sitt hem i Vita bergen. Henning arbetar under dessa år först på en tvålfabrik, gör karriär som 

sumprunkare och njuter av en stunds relativ vila som gårdskarl på en kemisk fabrik samt 

sillförpackare på ett lager. Han träffar sin fru Lotten efter några år i staden och skapar sig ett liv i 

Stockholm. Sin bäste vän Tummen träffar han redan efter ett år i staden. Henning fostrar ett 

                                                           
4
 Med kultur menas i denna uppsats de objekt och idéer skapade av människan i staden. Ett exempel är ett hus som 

stänger ut naturen. Ett annat är en stenmur runt en botanisk trädgård som stänger in en pastoral vision av naturen.  
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flertal barn och lägger sitt yttersta fokus på att föda sin familj. Den socialism som börjar få sitt 

fotfäste i Sverige är han helt ointresserad av, även om Tummen gör sitt bästa för att engagera 

vännen. Henning dör i trettiofem års ålder av lungsot efter ett omänskligt hårt arbetsliv.  

 I romanen hittar vi en stor mängd miljöskildringar av Stockholm och framför altt 

Södermalm. Skildringarna är mångfacetterade och kommer att ligga till grund för min 

kommande analys. 

1.4 Litteratur 

Den ekokritiska analys jag har valt att fokusera på är AnnaCarin Billings text Jord och tid. En 

ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans Häxringarna. Texten erbjuder ett exempel på hur en 

ekokritisk analys kan genomföras. Olika synsätt för tidevarvet då romanen utspelar sig hittar vi i 

Anna Williams Tillträde till den nya tiden – fem berättelser om när Sverige blev modernt. 

Visserligen fokuserar detta verk på böcker utkomna under 1930-talet men då Mina drömmars 

stad utspelar sig under samma tidsålder som de i verket analyserade blir studien användbar. Värt 

att nämna är även att de ekokritiska analyser jag tagit upp inte har något direkt samband med 

mitt verk och dess genre. Vi är här mer intresserade av själva metoden som använts i den 

ekokritiska analysen. 

 Intressant för min uppsats är också att den utspelar sig i stadsmiljö. Södermalm i sig var på 

1860-talet fattigslum och stod på gränsen mellan stadens ljus och naturens mörker. Den var vad 

vi skulle kalla en förort. Därför har jag valt att använda mig av en text av Andrew Light som vi 

finner i Michael Bennett och David W. Teagues bok The nature of cities: ecocriticism and urban 

environments. Denna text berör en urban förortskultur, analysen i detta kapitel gäller visserligen 

en film men jag fokuserar mer på Lights inledning där han beskriver sin syn på den urbana 

ekokritiska analysen. Här får jag också användning av Alexandra Borgs En vildmark av sten som 

tar upp Stockholms historia ur ett modernistiskt och ekokritiskt perspektiv. Det bör nämnas att 

hennes text mestadels tar upp tiden direkt efter det att Mina drömmars stad avslutats, men jag 

anser den ändå som användbar i ett rent historiskt perspektiv på Stockholm och romanens 

miljöer. Angående citaten som använts i uppsatsens analysdel så framstår de som väldigt korta. 

Blockcitat finns inte med i analysen. Detta beror på Fogelströms litterära stil. 

Miljöbeskrivningarna är väldigt korta och går snabbt över till handling. På grund av detta finns 
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inga längre citat representerade. En kort introduktion till Fogelström hittar vi i Arne Rebergs 

bok, Per Anders Fogelström – Stockholms förste älskare. 

 Sven-Lars Schulz bok Ekokritik: naturen i litteraturen: en antologi kommer att finnas med 

på grund av dess framställning av ämnet ekokritik. Som nämnts tidigare är begreppet ekokritik 

mycket brett, därför har jag valt att fokusera på Schulz introduktion som ett avstamp inom 

ekokritiken. Schulz bok kommer att fungera som huvudboken inom ekokritik. Billings analys 

samt Light och Borgs verk främjar nya perspektiv och synsätt inom detta forskningsfält.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Per Anders Fogelström 

Arne Reberg summerar Fogelströms prosa och Stadserien väl i sin bok Per Anders Fogelström – 

Stockholms förste älskare (1997).  Han uttrycker en stor beundran för Fogelströms förmåga att 

fånga huvudpersonernas outhärdliga vardag. Utan det hopp som finns i romanserien skulle 

läsupplevelsen vara förstörd. Drömmarna behöver inte vara storskaliga utan det räcker med en 

enkel mänsklig förankring. Drömmar om ett lättare liv räcker. Reberg skriver att Fogelströms 

framtidstro och optimism lyser igenom. Teknikoptimismen men även den sociala optimismen 

finns representerade i hans verk. Socialismens första trevande steg i en polariserad liten utpost i 

ett av Europas outvecklade länder.  Nostalgi är inget som Fogelström idealiserar utan realismen 

får snarare en central roll i romanserien. Stockholms utveckling från en bakvänd liten stad till ett 

av Europas mest inflytelserika kulturcentrum. Mina drömmars stad  är det första steget på vägen 

till Fogelströms vision om 1960-talets Stockholm.
5
 

2.2 Tidigare forskning och bakgrund 

2.2.1 Ekokritik 

Vad är egentligen ekokritik? Vad har det att göra med litteraturen och den kultur vi hittar däri? 

Problemet med den akademiska synen på ekokritik är dess bredd. Det finns mängder av forskare 

som har olika syn på begreppet och hur vi tolkar det gentemot den litteratur vi vill analysera. 

Sven-Lars Schulz behandlar ekokritikens fundament i sin introduktion i Ekokritk: naturen i 

litteraturen. Här för han fram de väsentliga delarna för ämnet ekokritik. 

 Under de senaste decennierna har en ny syn på hållbar utveckling kunnat skönjas. 

Människan har gjort stor åverkan på naturen under en lång tid och därmed skapat oåterkalleliga 

effekter på den värld vi lever i. Litteraturen måste även den förhålla sig till denna utveckling. När 

vi som litteraturforskare gör en analys av ett verk spelar den tid verket skapades stor roll. Hur såg 

                                                           
5
 Arne Reberg, Per Anders Fogelström – Stockholms förste älskare. Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm, 

1997. s.7-20. 
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egentligen världen ut, låt oss säga 1960 då Mina drömmars stad lanserades?  Det som människan 

socialt konstruerat är skapat ur en bild av naturen och de resurser vi alltid haft. Ekosystem och 

miljö har sett likadana ut genom åren. Hur spelar detta in på människans förhållningssätt när 

världen förändras och med den naturens påverkan på den? Människan och naturen bör leva i 

symbios och lever faktiskt i symbios. Människans plats i naturen är  beroende av människan 

själv. Vi skapar och förändrar den värld vi lever i.
6
 

 Ekokritiken beskriver ett förhållande mellan text och natur, och därmed alla faktorer som 

spelar in i dessa begrepp. Språk, kultur och natur sammanbinds av sitt ömsesidiga beroende av 

varandra. Platsen som är i centrum i en text är konstruerad av människan. Om det inte uppenbart 

är en stad så är ändå den oftast natursköna skildringen av ett landskap en social konstruktion i 

människors huvuden. Allting bygger på naturen och platsens betydelse för människan, detta är en 

social och psykologisk konstruktion eftersom platsen påverkar människan. Kort sammanfattat så 

kan vi konstatera att naturen bygger på en illusion av en sinnlig bild av just begreppet natur. 

Detta är skapat av människan likväl som begreppet kultur som också påverkar våra synsätt. 

Kulturen och naturen går därmed in i varandra. En skillnad har därför konstruerats, nämligen 

naturen som ett passivt materiellt objekt och människan som ett tänkande subjekt. Naturen är 

därmed i denna syn oföränderlig, alltid närvarande, medan människan påverkar den värld hon 

lever i.
7
 

 Har då naturen fallit i glömska? Eftersom begreppet ekokritik är centralt kring människans 

relation med naturen får vi anse att detta utforskas inom detta ämne. Lawrence Buell skriver i 

Writing for an endangered world: litterature, culture and environment in the U.S. and beyond 

och citerar där sociologen Ulrich Bech och menar att våra försök till att förbättra miljön och 

tanken om miljön inte beror på någon ny utmanande och innovativ teknisk forskning. De bygger 

istället på tanken om våra attityder, känslor, bilder och de texter vi berörs av.
8
  Återigen 

kommer vi tillbaka till inställningen om naturen som en social konstruktion. Vår inställning 

förändras med tiden och med de intryck vi får i våra liv. Ekokritiken använder denna idé för att 

skapa en jämförande tanke mellan just natur och kultur. Texttolkningen blir central i denna 

                                                           
6
 Schulz (2007) s. ix-xi. 

7
 Ibid. s. xii. 

8
 Lawrence Buell, Writing for an endangered world: literature, culture, and environment in the U.S. and beyond, 

Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001 s. 1. 
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vetenskap; risken som även Schulz tar upp blir att den miljöpolitiska samt världshistoriska 

kontext som texten tolkas i blir alltför central.
9
 Resultatet blir alldeles för ofta en bild av en 

oförstående omvärld som ständigt utnyttjar en försvarslös natur. Texttolkningen bör  även 

rymma den enkla dikotomin gällande natur kontra kultur. Beror de av varandra och kan naturen 

förändra kulturen när det andra motsatsförhållandet känns så uppenbart? Denna tolkning är 

användbar i min analys. 

En viktig synpunkt och ståndpunkt som ekokritiken grundar sig i är det momentana 

landskapet. Vi har tidigare konstaterat att naturen påverkas av oss människor och våra liv och 

handlingar. Trots detta väljer vi ofta att kalla landskap för orörda och opåverkade. Hur ska 

egentligen detta tolkas? För det finns ingenting som är ett orört landskap. Eftersom allting lever i 

symbios så påverkas även naturen av de mest obetydliga händelserna. Kulturen berör återigen 

naturen på detta sätt. Naturen kan inte vara orörd då den ständigt befinner sig i förändring. Vår 

bild av ett orört landskap är snarare ett landskap i ständig förändring.
10 

Ekokritiken som ämne har även förändrats. Från början var det en miljöaktivistisk 

inställning där målet var att skapa ett emotionellt band till naturen och därmed åstadkomma 

förändringar. Nu kan vi även tala om ekokritik med en antropocentrisk inriktning. Det litterära 

har sammanfallit mer med det kulturella istället för att inta idén om att det enda sättet att hjälpa 

naturen är att ställa människans synder emot oss själva. Vi bör som tidigare nämnts även se på de 

andra möjligheterna till litterära texttolkningar. Det perspektiv som innebär att människan är 

boven och naturen ett oskyldigt offer blir lätt ensidigt.
11

 

 Att istället titta på förhållandet mellan natur och kultur och framför allt då hur vi påverkas 

av naturen är mer intressant för denna analys istället för att försöka framställa människan som ett 

naturslaktande monster. Bilden av människan som försöker leva i en slags symbios, eller i alla 

fall försöker tygla naturkrafterna, blir mer intressant ur ett kulturperspektiv. Att överleva ännu en 

dag var länge under civilisationens historia det yttersta målet för många. Att naturen kom i kläm 

var då inte intressant men det kan defintivit vara viktigt i vårt eget tidevarv då det frammanar en 

sundare syn på hållbar utveckling. Men för texttolkningens skull bör textens egen verklighet 

finnas i det främsta rummet. 

                                                           
9
 Schulz (2007) s. xiii. 

10
 Sculz (2007) s. xix. 

11
 Ibid. s. xv. 
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 Var finns då riskerna i en ekokritisk analys? Det första som kommer i åtanke är den 

pastorala bilden av ett landskap.
12

 I en text där naturen inte befinner sig i förändring utan snarare 

framstår som detta statiska objekt inbjuds inte läsaren till en ekokritisk läsning. För vad finns det 

där att analysera? Att hålla detta i åtanke och inte skapa en romantiserande bild av en pastoral 

natur är viktigt för ekokritiska studier. Annars hamnar vi endast i en tolkning inspirerad av 

romantiska ideal.
13

 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att ekokritiken som forskningsfält är ett relativt nytt 

område. Att kultur och natur skiljer sig och påverkas av varandra, att naturen inte är ett statiskt 

objekt, att inte demonisera människan inom den symbios som vi lever i samt att inte bara 

föreställa oss en romantiserand värld är essentiellt för denna studie. 

2.2.2 Teori och metod 

Vad är ekokritik och vilka perspektiv finns i detta forskningsfält? För att få rätt fokus på 

uppsatsen måste en tydlig definition finnas. I handböcker om ekokritik hittar vi detta och kan då 

fokusera på hur vi ska behandla karaktärernas inställning till naturen såväl som skildringen. 

Problemet med detta är att ekokritik är ett vitt begrepp. Olika forskare använder ämnet för olika 

syn på naturen. Det är då viktigt att definiera denna uppsats inställning och inriktning mot 

ekokritiken.  

Angående uppsatsens metod kan tidigare ekokritiska analyser vara av intresse då vi får 

andra perspektiv på vilka synvinklar olika författare valt att fokusera på. Metoden jag kommer 

använda är att genom textanalys ge ett ekokritiskt perspektiv på Mina drömmars stad. Mitt fokus 

kommer att ligga på motsättningar mellan natur och kultur som tidigare nämnts. Hur framställs 

naturen i romanen? Detta kommer att genomföras genom texttolkning och en kvalitativ 

närläsning. 

För att få en idé om en ekokritisk analysmodell har jag valt att titta på en text skriven av 

AnnaCarin Billing i Litteratur och språk nr5/2009. Här analyseras författaren Kerstin Ekmans 

verk Häxringarna ur ett ekokritiskt perspektiv. Liksom Schulz menar Billing att det inte finns 

något konkret motsatsförhållande inom ekokritiken eftersom det finns så många olika typer av 

tolkningar och förhållningssätt. Hon jämför här modernismen och principen att se nostalgiskt på 

                                                           
12

 Romantiserande dröm om en jungfrulig natur. 
13

 Sculz (2007) s. xx. 
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en svunnen tid. Det handlar snarare om spänningsförhållanden i texten, mellan naturen, kulturen 

och människorna. Här återkommer vi till den tidigare symbiostanken. Något svart och vitt tycks 

inte existera i hennes ekokritiska analysmodell, utan allt är beroende av omständigheter.
14

 

 Billing koncentrerar sig på strukturerna i texten. Varifrån härrör textens innehåll? Det är 

inte alltid självklart varför skildringarna presenteras som de gör. Billing väljer att titta på de fyra 

elementen. Hon sätter alltså upp en grund för skildringarna att ta avstamp i. Detta gör att texten 

blir mer lätthanterlig sett till det analytiska planet. Sammanfattat kan vi fråga oss vad som 

korrelerar rent struktur- och motsatsmässigt.
15

 

 Billing tar upp ett flertal aspekter som i en ekokritisk analys kan vara användbara. 

Karaktärernas upplevelser och livssituationer står i ett direkt samband med väder, vind och 

årstider. Kan vi finna ett samband här och i sådana fall från vilken synvinkel? Skillnaden mellan 

borgare och fattiga var signifikant, står de i motsatsförhållande till varandra? Visserligen gör de 

det i ett rent ekonomiskt perspektiv, men skildras naturen på ett annorlunda sätt runt dessa 

karaktärer? Billing tar upp exemplet med att adeln väljer att ta in saker i sin civiliserade värld 

som egentligen inte hör hemma i en svensk natur, kinesiskt porslin och tyger för att ta några 

exempel. De fattiga lever närmare naturen - måste det betyda att de i sådana fall är mer 

naturbundna?
16

 

 En inkonsvekvens hos Billing är att hon inledningsvis beskriver motsatsförhållandena som 

för uppenbara och simpla men sedan ändå använder sig av denna teknik. Onekligen är det svårt 

att undvika och jag anser även att det inte är hållbart att avskärma sig helt ifrån detta. För att 

förstå en text, dess karaktärer och deras samtid behöver man ställa upp tydliga skillnader som 

pekar på olika förhållningssätt och levnadsförhållanden. 

 I sista delen av sin analys uppehåller hon sig vid tidsperspektivet. Den naturcykliska 

tanken är uppenbar men hon tar därför upp kulturtid och naturtid. Vad är egentligen skillnaden? 

Naturen är en ostoppbar kraft, den har sin gilla gång och hur mycket vi än försöker kan vi inte 

hindra vinterns intåg. Däremot kan samhällets tidscykel påverkas. Även fast det är december 

behöver vi inte gå upp i gryningen som dåtidens bönder, helt enkelt för att bondesamhället 

                                                           
14

 AnnaCarin Billing. ”Jord och tid. En ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans roman Häxringarna” i  Litteratur och 

språk: forskning vid institutionen för humaniora, nr. 5/2009, Institutionen för humaniora, Mälardalens högskola, 

Västerås, 2005-. s. 59-60. 
15

Billing (2009) s.60. 
16

 Ibid. s. 60-65. 
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upphört. I dagens västerländska samhälle är det inte speciellt många som följer naturens 

dygnsrytm med långa dagar på fälten över somrarna och korta dagar med lite att göra på vintern. 

Vi har skapat en värld fri från naturen. Billing försöker problematisera denna tanke i sin analys. 

Hon spårar en tanke om naturens eviga rundgång. Födelse och död är ofrånkomliga. Vad vi gör 

däremellan bryr sig inte naturen om. Vi lever i två skilda verkligheter men samtidigt i symbios. I 

någon mån följer vi naturens tidscykel. Hur mycket vi än vill frigöra oss från den går det inte att 

komma ifrån att naturen påverkar oss. Något så banalt som en novemberdepression är påverkad 

av naturens själva funktion och händelser. Om vi då återigen fokuserar på symbiostanken finner 

vi att vi ändå är väldigt påverkade av den natur vi påstår oss vara fristående ifrån.
17

 

2.2.3 En historisk bakgrund 

Under 1800-talet expanderade industrialiseringen av samhället. Från att ha varit en utpräglat 

agrar jordbruksnation blev Sverige mer urbant, människor började flytta in till städerna och 

industrin sköt fart. I början av 1800-talet bodde ca. 10% av befolkningen i städerna. Vid 

sekelskiftet år 1900 var denna andel uppe i 34% varav 20% av landets befolkning var 

arbetare inom industrin. Inflyttningen till städerna förändrade historien och befolkningens 

levnadssätt och levnadsvillkor.
18

  

 Sverige förändrades med omvärlden, befolkningen gick från att vara bönder till 

industriarbetare. En dikotomi kan urskiljas mellan en maskinvärld och en hantverksvärld.
19

  

2.2.4 Naturen i staden 

Med tanke på tiden romanen utspelar sig i kommer vi rent historiskt in på inflyttningarna från 

land till stad. Med detta kom ett helt nytt levnadssätt som dåtidens befolkning inte hade något 

annat val än att anpassa sig till. Till och med sättet man såg på arbetare förändrade sig med 

endast några geografiska mils skillnad. Ute på landet fanns fortfarande arbetaridealet kvar. Det 

var något fint och uppskattat att vara arbetare. Men stadens ideal var det totalt omvända. I den 

urbana miljön blev klassmotsättningarna enorma, rikedom och utbildning sågs på med helt andra 
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18

 Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006 – Böndernas och arbetarnas tid, 
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19
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bokförlag Symposion, Stockholm, 2002. s. 11 
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ögon. Den tidigare dygden byttes helt enkelt ut mot ett förakt mot kroppsarbete. Att då titta 

tillbaka på landsbygden som ett utopiskt samhälle var vanligt. Den pastorala bilden av staden 

existerade inte medan landsbygden idealiserades. 
20

 

 För att återknyta till romanen så kan det vara av intresse att undersöka en eventuell 

avsaknad av pastorala miljöbeskrivningar. Tillåter kulturen en sådan konstruktion under tiden 

som befolkningen kämpar för överlevnad i den grå stadsmiljön? Naturens rena godhet och 

ondska blir intressant för detta perspektiv. Kan det finnas skönhet och välvilja i naturen då 

människorna kämpar för att endast klara dagen? 

 Rent arkitekturmässigt var klassförtrycket och de sociala orättvisorna inbyggda i 

stadsarkitekturen. Slummen hade helt andra attribut än de högre samhällsklassernas 

bostadsområden. Alexandra Borg tar i sin avhandling En vildmark av sten: Stockholm i 

litteraturen 1897-1916 (2011) upp vikten av kontrasterna i miljöerna. Var finns det gröna 

respektive det grå i stadens natur? En slags dualism bildas med rötterna i skillnaden mellan 

klasser, kultur och natur i staden. Påverkar kulturen här naturen?
21

  

 Borg tar även upp begreppet representationellt rum. Med detta menas en ordstad.
22

 

Människan skapar med sina erfarenheter och uppfattningar en miljö som sedan skildras. Med 

andra ord kan vi säga att miljöbeskrivningar präglas av en subjektivism. Miljön påverkar 

människan men skapar även människan och hennes erfarenheter och uppfattningar. Den sociala 

miljön har en stor betydelse och påverkar även de miljöerfarenheter som hämtas från den 

faktiska naturen. Människan påverkas alltså av kulturen och skapar då sin erfarenhet av naturen. 

Slutsatsen blir att kulturen och det sociala arvet påverkar människans inställning till naturen.
23

 

 Andrew Light tar upp ett intressant begrepp i sin uppsats ”Boyz in the woods” i Michael 

Teague och David Bennetts The nature of cities – ecocriticism and urban environments (1999). 

Hur kan vi egentligen definiera begreppet natur och specifikt då den demoniserande del han tar 

upp som han väljer att kalla ”wilderness”? Light ställer upp tre faktorer för begreppet som 

involverar ”separation”, ”savagery” och ”superiority”. ”Separation” är människans separation 

från vildmarken för att den ses som en ond och farlig plats. De som bor i vildmarken separeras 

                                                           
20

 Alexandra Borg, En vildmark av sten: Stockholm i litteraturen 1897-1916, Stockholmia, Diss. Uppsala : Uppsala 

universitet, 2011, Stockholm, 2011. s.262-264 
21

 Borg (2011), s.265-266. 
22

 En rumslig beskrivning som både lånar från en imaginär och en faktisk erfarenhet. 
23

 Borg (2011), s.272-275. 
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från människor i en mer urban miljö och beskrivs som en sorts förhistoriska bestar. Tanken om 

dessa mänskliga bestar kallar Light för ”savagery”. ”Superiority” handlar om urbaniseringens 

seger över naturen och konstruktionen av en plats där vi själva härskar istället för naturen.
24

 

 Vad betyder egentligen den här tropen
25

 ”wilderness” och vad har den för kopplingar till en 

kulturell konstruktion? Light förklarar detta med det kognitiva arvet. Att naturen var någonting 

vi skulle akta oss för är känt. Troll, jättar och andra naturväsen fanns runt hörnet. Naturen var 

någonting vi inte kunde tämja. Vi har sakta men säkert överfört denna tanke på de urbana 

miljöerna. Den inbyggda idén om ondska har istället för i naturen börjat härska i städerna och 

skapat en sorts demonisering av de urbana miljöerna. Light ställer indirekt naturen mot kulturen 

då han överför tanken om naturens inbyggda ondska till staden.
26

  Detta tar oss återigen 

tillbaka till skillnaden mellan natur och kultur som får anses som en grund för ekokritiken och 

denna uppsats. Med Light kan vi återigen konstatera att naturen blir en social konstruktion. Dock 

blir naturens ondska överförd till att istället handla om stadens ondska. Naturbegreppet 

inbegriper nu istället stadens natur. Naturen finns även i stadsmiljöerna, vilket blir en viktig 

utgångspunkt för föreliggande analys. Likt Billing kommer jag att titta på strukturerna inom 

romanen. Utgångspunkten kommer att vara en analys av hur naturen och kulturen skiljer sig från 

varandra sett till romanens handling. Situationen huvudpersonerna befinner sig leder till att den 

sociala konstruktionen av naturen påverkas. Kommer då den aktuella miljöskildringen påverkas? 

 Sammanfattningsvis kan vi beskriva staden och dess natur som skiftande begrepp. Naturen 

i staden behöver inte vara just urban utan kan även vara överförd från  den gamla idén om 

naturen. Ondska och godhet blir två nya begrepp i stadsskildringarna.  

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Andrew Light. ”Boyz in the woods – Urban Wilderness in American Cinema i Michael, Bennett & David W. 
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3. Analys 

3.1 Naturens godhet 

Jag kommer inleda denna analys med att titta på de miljöskildringar som framställer naturen som 

god. Kommer den aktuella situation huvudpersonen befinner sig i att påverka hur miljön 

beskrivs? Schulz (2007) beskriver denna ingång väl:  

De här strömningarna överlappar varandra och hör till samma teoretiska diskurs, nämligen att uppfatta 

ekokritik som en metod som närmar sig det litterära och kulturella fältet från en ekologisk ståndpunkt 

och som också och framför allt undersöker människa-natur-relationen och –interaktionen och ser den 

som en litterärt intressant frågeställning.
27

 

Med detta citat förklarar han den behållning analytikern har av att använda flera faktorer i sin 

analys. I denna uppsats kommer jag att använda idén om människans interaktion med naturen 

men också kulturen. Schulz vidimerar den vetenskapliga anvädningen av denna metod. 

 Greg Garrard förklarar i sin bok Ecocriticism (2004) hur han planerar att utforska området 

ekokritik och dess miljöskildringar. Denna idé sammanfaller med min analys. ”I will be reading 

culture as rhetoric, although not inte the strict sense understood by rhetoricians, but as the 

production, reproduction and transformation of large-scale metaphors
28

.” Garrard menar att vår 

egen förmåga att analysera och föreställa oss metaforer spelar en stor roll för hans analys. 

Metaforerna är ytliga men kan användas till ett djupare sammanhang. 

 Vi börjar vår analys i inledningen av romanen. Henning är för första gången på väg in till 

Stockholms stad. Han är en del av urbaniseringen under den aktuella tidsperioden och sätter 

tilltron till tidens möjligheter. Ute på landsbygden härskar svälten och ett arbete är svårt hitta. 

Men i staden finns enligt ryktena arbete till alla som vill ha det. Det gäller bara att vara ambitiös 

och arbetsvillig. I citatet ”fält och berg försvann och ersattes av grönskande trädgårdar och hus 

bakom röda plank
29

.” som beskriver Hennings väg in i staden kan en växling i naturen skönjas. 

Henning kommer från en landsbygd med dåliga framtidsutsikter och är på väg in i en urban miljö 

som utlovar hopp. Bergen försvinner och grönskande trädgårdar tar vid. Staden blir i kontexten 

                                                           
27
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det goda medan naturen beskrivs som något uråldrigt. Berg är enorma vassa och kala stenar som 

är svåra att tämja. Ta bara ett sådant exempel som människans lust att under umbäranden bestiga 

toppar tusentals meter höga. Vi rör oss mot det sköna i naturen, det socialt konstruerade. Både 

rent bokstavligt och bildligt. I staden finns hoppet om en bättre framtid. 

 Under Hennings första tid i staden beskrivs ytterligare ett berg: ”Solen hann knappt mer än 

kisa över bergskanten mot öster förrän livet myllrade fram ur de små kåkarna intill sjön.”(s.41) 

Henning är här precis inflyttad och har skaffat sig ett arbete över sommaren. Han är fortfarande 

fylld av stadens entusiasm och möjligheter. Citatet beskriver en gryning över Södermalm. 

Folkmängden i Stockholm är stor för en inflyttad pojke från landsbygden och livet myllrar ut ur 

husen. En ny dag utlovar nya möjligheter och Stockholm lever. Berget är i detta citat endast ett 

hinder för solen. I slutet av romanen finner ytterligare ett citat: ”Sommaren kom, klädde berget, 

spred sin grönska längs gatkanterna.”(s.263) Här ser vi hela spannet angående det uråldriga 

berget. Henning har arbete som gårdskarl på en kemisk fabrik. Han upplever för första gången på 

länge lättnad i sitt hårda slit då han inte behöver slita i hamnen. Sommaren kommer och med den 

löften om bättre tider. Berget som begrepp har förvandlats av naturen till något vackert. Naturen 

har klätt det kala och hårda berget med sommarens löften. Från att ha lämnat naturens 

oförsonlighet bakom sig, har han de facto levt på ett berg under majoriteten av sitt liv i 

Stockholm. Hoppet klär berget i sommarens färger. Naturen och människorna har förts samman. 

Ytterligare ett exempel är: ”Vårkvällen vilade omkring dem, blå och tyst, ett oändligt hav. Men 

gömd i våren fanns redan sommaren, små stråk av värme vaggade de saftiga grässtråna som 

växte i bergsskrevan.”(s.141) Detta utspelar sig när Henning och Tummen precis lyckas hyra 

huset som de senare ska leva i den resterande tiden av Hennings liv. Återigen är hoppet om en 

bättre framtid i blickfånget och naturen klär åter sina kalaste fläckar med sin försiktiga grönska. 

3.1.1 Vatten 

Vatten får en stor betydelse i miljöskildringarna om Stockholm. Staden är som bekant byggd på 

en serie av öar och vattnet blir därför oundvikligen en maktfaktor. I början av romanen då 

Henning är på väg in i Stockholm för första gången står det: ”Kvarnar klättrade på bergen kring 

Hammarby sjö som blankades av morgonsolen, en roddbåt gled ut bortifrån 

Barnängsbryggan.”(s.16) Hammarby sjö får en pastoral naturskildring då scenen framställs som 



17 

 

idyllisk. Vattnet kring Stockholm får direkt en betydelse. Staden beskrivs genom vatten: 

”Vågornas glitter och flaggan som lyste från det lilla kastellets röda torn.”(s.36). Denna passage 

beskriver Hennings sista dag med dalfolket. ”I skymningen drog de ner mot båtarna igen, satt 

snart och såg vattnet långsamt försilvras, kvällen och staden blåna.”(s.36) Bilden som vi i dessa 

citat får av stadens natur är nästan pastoral. Vatten i sig som för övrigt ska komma att spela en 

enorm roll i Hennings liv beskrivs här som något idylliskt. Kvarnarna påminner om landsbygden 

men eftersom det är staden Henning vandrar in i får de en positiv beskrivning. Kastellets röda 

torn och stadens sakta förvandling till blått förmedlar en känsla av stad i symbios med färg och 

natur. Hennings hopp om en bättre framtid avspeglas i både sjö och berg i början av romanen. 

Staden är i centrum: ”Men utanför allt det mörka och trånga låg vattnet och blänkte i 

morgonsolen ett ljusblått och öppet stråk mot främmande länder och äventyr.”(s.81) Det är i 

hamnen Stockholm får sin koppling till den omkringliggande världen. Henning är här uppgiven 

efter en lång och hård vinter med lite arbete i hamnen som följd. Isen, och därmed naturen, 

släpper sitt grepp om kulturen och tillåter hoppet att åter träda fram. Solen håller på att gå upp 

och en ny dag gryr. En ny årstid danas i denna fras. För att människorna ska kunna överleva 

måste naturen växla årstid och skapa möjligheter för folket. Detta ser vi i nästa citat: ”Nu när 

isens välde var brutet, kom båtarna tätt.”(s.83) Som vi redan märker är årstiderna viktiga för 

människorna under denna tid. Med vår och sommar kommer nya möjligheter och nytt hopp. 

Äntligen kan Henning börja försörja sig själv igen. Naturen styr kulturen i detta sammanhang. 

För om inte naturen bidrar kan kulturen inte frodas. I ett tidigare citat hittar vi en referens till 

vattnet som något pastoralt: ”Vårkvällen vilade omkring dem, blå och tyst, ett oändligt 

hav.”(s.141) Återigen ligger en årstid i fokus. Våren håller på att blomma ut och bereder väg för 

en förestående sommar. Hoppet är även här centralt och blandar in olika delar av naturen. 

Naturen används helt enkelt för att beskriva hoppet.  

 

3.1.2 Färger och ljus 

Ett annat sätt att skildra naturens godhet hittar vi i beskrivningarna av färg och ljus. Vi har redan 

tittat på ett flertal citat om blänkande vatten, solen och grönskande trädgårdar. Men fler finns att 

hämta. ”Häggen blommade vit ur ljusgröna blad vid den röda bostadslängans knut och på andra 
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sidan sjön blänkte åkrarna kring Hammarby gård nyplöjt svarta.”(s.64) Här får färgerna en 

positiv betydelse då de än en gång beskriver en pastoral natur. Det enda som gör läsaren 

uppmärksam på att detta är en urban miljö är ordet ”bostadslängan”. Adjektivet ”blänkte” tas 

från att beskriva en vacker sjö till att beskriva en svart åker, en sjö nämns till och med kort innan 

beskrivningen av åkrarna. Svart är generellt sett en negativ färg men används här för att beskriva 

liv. Det är helt enkelt en pastoral beskrivning av en kulturell natur. Människan har skapat denna 

bild med nyplöjda åkrar och blommor intill bostadshus. Det är vår, en vår som Henning minns 

som: ”[...] den vackra våren.”(s.64) Vår betyder hopp, hopp om grödor och nytt liv. Årstiderna 

påverkar återigen den kulturellt skapade naturen och människornas förutsättningar.  

 Solen beskriver ljus och ljus beskriver liv: ”Och solen steg skimrande över fönsterkarmen, 

rummet dallrade av ljus.”(s.123) Henning och Lotten ligger i sitt nya hus på berget och vaknar 

till soluppgången. Det är sommar och tron på framtiden lever: ”Solen sjönk bakom bergen vid 

Katarina, målade västerhimlens lätta molnstreck orangegula.”(s.198) Det är återigen sommar och 

Henning har fått anställning på Bodins sillfirma. Slitet i hamnen är avlägset och han vågar 

återigen hoppas: ”Flickorna kom från skolan och ett stråk av ljus och liv fyllde 

vindsrummet.”(s.279) Till och med när Henning ligger på sin dödsbädd, plågad av den lungsot 

som till slut tagit över hans kropp, kommer ljuset med nytt hopp. Hans dötttrar för med sig solen 

in i rummet. Unga och fulla av den livsglädje Henning själv haft när han kom till Stockholm för 

femton år sedan. Han vågar redan hoppas på att få komma tillbaka till sillagret under våren och 

att allt ska vändas till det bättre. Solen och ljuset får en central plats i romanen tillsammans med 

de pastorala naturskildringarna som härskar under sommar och vår. Naturen påverkar 

huvudkaraktärerna enormt. 

 Man sätter även hoppet till att naturen ska förvandlas, från att plåga till att främja 

människorna: ”Öknen och ödemarken skulle blomma en dag, nöden ge vika och vildmarken 

lustig vara”.(s.230) Detta sker i samband med att ”bibelkvinnorna”(s.229) startar en mission i 

Vita Bergen. Här beskrivs naturen mer som ett uttryck för den misär som finns i de fattiga 

kvarteren i Stockholm. Det ord i citatet som är viktigt att uppmärksamma är ”vildmarken”. 

Vildmarken som historiskt sett varit det outforskade och farliga i naturen där djuren härskar och 

människorna knappt har en chans till överlevnad. Denna beskrivning blir överförd på stadens 

egen natur. Här på Södermalm finns vildmarken och längre bort i de rika kvarteren finns den 
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verkliga civiliserade staden. Här hittar vi motsättningen mellan fattiga och rika i staden. 

Moraliskt och ekonomiskt sett blir Södermalm stadens egen vildmark. Henning har flyttat från 

vildmarken till ”vildmarken”. 

3.1.3 Fattigdom och rikedom 

Här kan vi även notera en skillnad mellan fattigdom och rikedom.: ”Solen sken in genom en 

springa mellan gardinerna och rummet lystes upp, skimrande av vithet. Så ljust måste det vara i 

himlen tänkte han [...].”(s.242) I detta avsnitt av romanen befinner sig Hennings son August i 

makarna Bodins sommarbostad ”Sommarro”. Solen och ljuset betyder hopp för de fattiga 

stadsdelarna i staden men i Augusts ögon har han kommit till himmelen. Här betyder inte solen 

ett fåfängt hopp utan något evigt som alltid finns där. Han behöver hopp, för det är evigt 

närvarande på denna plats. Allting finns serverat på ett silverfat. Det fortsätter med: ”Tant 

Annika satt framför ett lågt bord med en stor spegel, hon kammade sitt hår som stod som en ljus 

sky omkring henne, gnistrande i solljuset. Som en ängel han sett på en plansch.”(s.243) Denna 

idé om himmelriket fortsätter att byggas upp då han uppfattar Fredrik Bodins hustru Annika som 

en räddande ängel. Hon räddar honom från smuts, fattigdom och elände och för in honom i en 

värld av ljus. Ljuset betyder hopp och där det är ljust jämt och ständigt, där vill man vara. 

Miljöskildringarna förstärker både natur, kultur och människor. Naturen står i direkt samband 

med hur romanens olika skeenden framställs. I vissa fall används även naturen för att direkt 

beskriva människor och skapar en parallell. Frågan blir då om det är naturen som ställs i fokus 

eller människan: ”Hon var den fattiga våren, mager och outvecklad, fräck och full av upptåg”. 

(s.70) 

 Rent generellt om den natur och kultur som tenderar att framkalla positiva känslor hos 

läsaren kan vi säga att den pastorala bilden av naturen står i ett visst fokus. Med hjälp av 

karaktärernas livssituation beskrivs naturen som något vackert och orört. Detta kan även vändas 

upp och ner. Naturen befinner sig i en viss årstid och skapar människornas livssituationer. Att 

tämja naturen är omöjligt. 
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3.2 Naturens ondska 

Tropen”wilderness” har vi tagit upp förut. I denna trop kan vi dela upp olika typer av litterära 

landskap, ”locus amoenus” och ”locus terribilis” ett tjusande landskap kontra ett vilt och hotfullt 

landskap. Denna motsättning brukar kallas för ”retoriska landskap” och behandlar skillnader 

mellan olika miljöbeskrivningar.
30

  

 Tropen ”Savagery” som Light talat om får en central roll inom en vildmark överförd till det 

urbana samhället. Hur framställs denna råa och oförsonliga verklighet inom stadens ramar. Light 

skriver: 

Although wild nature certainly does contain a dimension that is scary and harsh, the experience of 

which helped to form the classical ideal, it can also be other things. It could also be a source of special 

transcendence, as some Romantics claimed. But the reality of the wild must lie somewhere between 

these two poles of terror and bliss.
31

 

Light förklarar den kompromiss vi oftast hittar i dessa analyser. Det handlar om naturens dualitet 

och den oförsonliga verklighet som krockar med den pastorala naturidén. Med detta i åtanke 

kommer jag att analysera den ondska vi finner i romanens natursyn. 

 Motsättningar blir ofta centrala i analyser som dessa. Strukturerna i denna roman börjar 

alltmer utkristalliseras till att baseras på årstider och naturens gång. Henning har lämnat kvar 

naturen på landsbygden. Men fortfarande kräver den herravälde över hans liv och styr hans 

förutsättningar. Naturen är överförd till den urbana miljön. När Henning bor hos Storsäcken och 

hans hustru i början av boken förvandlas Storsäcken till ett av naturens väsen. ”Och alla i 

lägenheten smög försiktigt för att inte väcka den väldige slagbjörnen i vars ide de kommit att 

bo.”(s.61)  Även i ett exempel med bibelkvinnorna finns denna vildmark beskriven: ” 

Bibelkvinnorna kände att de hade lämnat trygghet, ljus och värme för att gå ut i ödemarken och 

uppsöka de förtappade. Vilddjuret fanns nära deras hus.”(s.229-230) Vildmarken finns alldeles 

runt hörnet, den kan ta sig in i staden och förvandla dess invånare. Istället för att baseras på en en 

klassisk vildmarkstanke, förflyttar denna roman oss till en urban vildmark. ”Savagery” som 

Light talar om visas här tydligt upp genom de olika karaktärerna och naturens begivenheter. 

Staden beskrivs dock som ett lugnt hav i naturens välde: ”[...] fabrikens hund hade vädrat varg. 
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Vildmarken var nära, husen vid sjön bara ett sista uppflammande av stad innan storskogar och 

mörker tog vid på allvar.”(s.19) Men om staden ska vara det som skyddar befolkningen från 

naturens makt, varför tillåts naturen härska och styra i den urbana miljön? Varför styrs Henning 

av årstiderna och naturen? Helt enkelt för att han eller staden inte har något val. Kylan och 

värmen blir centrala motsättningar för levnadsförhållandena och kampen för överlevnad i stadens 

natur.  

3.2.1 Kyla  

Kylan är ett bra exempel på hur staden och människorna styrs av naturen, den påvisar naturens 

otroliga makt över människornas liv: ”De som skyddades av murens styrka kunde dödas av dess 

stenkyla. Solen och vinden kom sällan åt att skura rent.”(s.9) Denna fras används för att beskriva 

Stockholm i det första kapitlet som utgörs av en lång miljöskildring. Den påvisar stadens kyla 

och undergivenhet för naturen. Sten kan användas som ett sätt att beskriva kylan och 

maktlösheten på samma sätt som berget tidigare beskrivit vildmarken och dess oförsonlighet. 

Kylan blir ett maktmedel över människorna. På samma sätt som våren och sommaren tar med sig 

hopp och löfte om bättre tider för kylan med sig hopplösheten: ”Mark och människor frös. 

Sådden lockades fram av dagarnas sol men svartnade i nätternas kyla. Trädens knoppar och 

markens blommor dog.”(s.112) Våren har ännu inte kommit i detta skede. Henning arbetar i 

hamnen men arbetar samtidigt inte på grund av brist på fartyg. Isen har fortfarande Stockholm i 

sitt grepp. Kylan omintetgör liv. Skördarna fryser och sådden svartnar. På samma sätt som vi 

tidigare använt färgen svart som god återfår den här sin generellt negativa betydelse. 

Hopplösheten finns i stadens ondska på samma sätt som hoppet återfinns i dess godhet. 

Människorna är maktlösa inför naturen. Kylan och vintern härskar över människorna som får 

göra sitt bästa för att överleva dagen. Rädslan för kylan är alltid närvarande: ”Det var hösten och 

vintern som kastade sin kalla skugga, som fick honom att skaka till i julikvällens värme.”(s.119) 

Henning blir i denna passage tvungen att flytta från Storsäckens hus. Han oroar sig för att under 

den kommande vintern stå utan skydd för kylan. Trångboddheten och bostadsbristen i 

huvudstaden är stor. Allt en person arbetat för att uppnå kan omintetgöras av naturens krafter. 

Naturens evighet gör sig alltid påmind. Årstiderna kommer och går och människorna har inget 

annat val än att acceptera detta. Att vinna kampen mot naturen blir svårare. Fast att överleva blir 
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lättare beroende på människans förutsättningar: ” Där nedanför bergen, i de rika kvarteren – där 

finns möjligheterna, framtiden. I dalarnas goda mylla växer allt som inte finns på de kala bergen. 

Där växer både praktblomstren och ogräset yvigare.”(s.289) August står i denna passage och 

blickar ut över Stockholm. Bergen är kyla och ondska. I dalen växer livet. Motsättningen blir 

tydlig, naturen är fortfarande evig och lika för alla. Men kampen för överlevnad är lättare för 

vissa. Kulturen påverkas här av naturen. Detta beror på människornas kamp för att påverka den 

senare. Hopplösheten är helt enkelt olika stor beroende på förutsättningarna. 

3.2.2 Vatten 

Vi har tidigare beskrivit vatten som någonting viktigt i Hennings liv. Nu återkommer vi till 

denna del av naturen med en helt annan infallsvinkel: ”Hamnen var ett mörkt valv mot ett ljust 

stråk. Över dem som arbetade där reste sig berget brant och svart och eländiga trätrappor 

klättrade mot ljuset.”(s.81) Den hamn som tidigare representerat räddningen från fattigdomen har 

ändå sina nackdelar. Värt att tillägga är att Henning och Lotten dör i samband med vatten. 

Henning som en följd av lungsotet han ådragit sig efter så många års arbete i den fuktiga hamnen 

och Lotten som drunknar i Hammarby sjö i Mina drömmars stads uppföljare, Barn av sin stad.  

Gemensamt för citaten om ondska är att de beskriver hopplösheten. Detta finns även 

representerat i exempel där vatten är centralt: ”Överallt slet människor i stormen, för att rädda, 

reparera, röja väg. Men allt arbete var meningslöst, stormen fortsatte att dra ner det som 

människorna under oerhörd möda försökte resa upp.”(s.178) Här kolliderar kulturen med 

naturen. Det människorna stretat för att bygga upp river naturen ner med hjälp av väder, vind och 

vatten. Naturen visar sig här som den fiende människorna måste bekämpa. Men hur bekämpar 

man naturen? Romanen speglar en evig kamp för överlevnad och för att överleva måste 

karaktärerna gång på gång ta den omöjliga kampen. ”Vintern dröjde. Men stormarna kom. 

Rutorna skallrade i vinden, springorna pep, damm och sopor virvlade genom gatorna. En morgon 

hade stormen slitit bort bryggan vid Ragvaldsbro, den låg och guppade som en flotte långt ute på 

Riddarfjärden.”(s.177) Kulturen får sig här ännu en smäll av naturen och det är tydligt från dessa 

exempel att kulturen ibland förlorar. Naturen ändrar mönster med årstiderna och kulturen blir 

beroende av naturkrafternas välvillighet. I de två föregående citaten är årstiderna i fokus. Hösten 

är på väg att förvandlas till vinter och i samband med det kommer även höststormarna. 
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Höststormarna blir i sammanhanget ett sätt för naturen att förvarna om vinterns intåg. Hoppet 

minskar med naturens förändring och till slut blir lungsoten för mycket för Henning. Han tar sina 

sista steg mot undergången: ”Duggregnet slog honom i ansiktet, grändens snö hade förvandlats 

till smutsig sörja.”(s.281) 

3.2.3 Färger och mörker 

Tidigare tog vi upp hur aspekten färg förändrar en miljöskildring. I stadens ondska används färg 

för att framställa en starkare känsla av negativitet: ”Långsamt stretade de fram i de leriga 

backarna, följde Nya gatan längs Vita bergens sluttningar där kala och svarta träd sträckte sina 

spretande grenar mellan klippsprång och skjultak.”(s.179) Vinterns intåg använder sig av färg. 

Leran associerar vi till färgen brunt medan träden beskrivs som kala och svarta. Svart och brunt 

är båda mörka färger och vi får därför en negativ känsla av dem. Mörker används också i 

romanen för att beskriva negativitet: ”Hon grubblade, gick i dunklet och såg genom fönstret ner 

över en mörk stad och mörka vatten.”(s.182) Förutom att vatten finns med i denna 

miljöbeskrivning används mörkret för att beskriva staden. Vintern har anlänt i Stockholm. 

Mörkret styr människornas sinnesstämning. Att ha en novemberdepression är inget ovanligt. Att 

dessutom behöva kämpa för sin egen överlevnad kan inte vara en speciellt upplyftande 

kombination. Vi kan använda hoppet igen som ett exempel. Kontrasten mellan det hopp 

karaktärerna upplever på sommaren jämfört med hur allt hopp släcks på vintern är markant. Det 

syns tydligt i detta citat: ”Nu var det höst och mörkt, nu väntade inte Emelie.”(s.252) Emelie är 

Hennings dotter och är cirka sex år gammal vid tillfället. Hon brukar vänta på Henning längs 

vägen när han är på väg hem från hamnen, men vintern förhindrar detta och med det Hennings 

känsla av hopp om en framtid.. Henning, nästan fullständigt utarbetad och angripen av den 

lungsot som senare ska ta hans liv, påverkas mycket av detta. Emelie som varit hans ljus i 

vardagen så länge, kan inte längre ge honom samma hopp och vilja att arbeta. Helt enkelt på 

grund av naturen. 

 Vi återvänder till färgerna. Färgerna är mörka och hänger inte sällan ihop med 

karaktärernas sinnesstämning: ”Hösten kom. Träden gulnade och löv föll mellan röda och grå 

plan, sopades till drivor av vinden.”(s.266) Hösten är på väg in i Stockholm och löven indikerar 

med sin färg vinterns förestående ankomst. Vinden finns med som ett naturelement och 
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representerar naturkrafterna. Med vintern kommer stormarna, vindarna blåser kalla och hårda. På 

hösten nöjer sig vinden med att ta hand om löven: ”Dunklet hade löst upp städernas konturer, 

suddat gränserna mellan land och vatten. Men tornen stod fortfarande svarta och skarpa mot 

västerhimlens ljusare grå.”(s.289) Vintern är närvarande i slutet av romanen och tornens svarta 

framstår som ännu mörkare på grund av romankaraktärernas situation. Henning har dött och 

Lotten är på väg att adoptera bort sin förstfödde till makarna Bodin. De svarta och grå färgerna 

härskar när vintern sveper in över landet. Även andra naturfenomen används för att beskriva 

färger: ”Dagen var grå, ett tätt dis dolde staden och vattnet”(s.272) Ur detta dis kommer doktorn 

för att titta på Hennings lungsot och konstaterar även senare det oundvikliga i Hennings 

situation. Med hösten och vintern kommer hopplösheten och färgerna förändras. Kontrasten 

mellan årstiderna blir enorm. Men allt är inte förlorat. I slutet av romanen kommer en 

miljöbeskrivning av staden som bidrar till en förändrad sinnesstämning. August står i denna 

passage och blickar ut över Stockholm. Han har på ett kort ögonblick överförts från stadens 

fattigaste till att tillhöra de rikaste. Med rikedomen kommer hopp och naturen svarar: ”I den 

tätnande skymningen var staden en glödhög som någon blåst liv i: flammande, flämtande som ett 

drömslott i spisglöden.”(s.289) Det är inte fråga om någon uppflammande eld utan om en glöd 

som fortfarande ger värme och hopp om morgondagen. Hans vildmark har bytts ut mot stadens 

kultur. Vildmarken på Södermalm befinner sig  långt borta från hans värld: ”Där nedanför 

bergen, i de rika kvarteren – där finns möjligheterna, framtiden. I dalarnas goda mylla växer allt 

som inte finns på de kala bergen. Där växer både praktblomstren och ogräset yvigare.”(s.289) 

Hoppet återvänder i och med en nyfunnen rikedom. För pengar gör skillnad i denna hårda och 

oförlåtliga natur. Det kala, kalla och hårda berget ersätts med dalens bördighet. Från uppväxten 

på Vita bergen på Södermalm blir han överförd till den kulturellt bördiga innerstaden. Med detta 

föds hopp och tro om en bättre framtid. Godheten tar helt enkelt över från ondskan i bokens sista 

del. Ondskan finns dock alltid närvarande, då i form av sociala förutsättningar som är svåra att 

bryta sig ur. Naturen går hand i hand med dessa. 
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3.3 Motsättningar och industrialism 

3.3.1 Motsättningar 

Billing beskriver motsatsförhållanden som komplexa och menar snarare att det är mer givande 

att titta på fler faktorer istället för att ställa två antiteser mot varandra.  Tidigare har vi tittat på 

godhetens respektive ondskans förhållande till kulturen och karaktärerna. Jag ämnar nu 

undersöka om godhet och ondska kan korrelera i samma passage. Vi har redan konstaterat ett 

flertal motsatsförhållanden. Men kan de fungera tillsammans?
32

 

 Många av de citat vi tidigare använt till att beskriva godhet respektive ondska kan även 

användas till motsatsförhållanden: ”Vildmarken var nära, husen vid sjön bara ett sista 

uppflammande av stad innan storskogar och mörker tog vid på allvar.”(s.19) Husen blir en slags 

motsättning till naturens vildmark. I detta fall finner vi inte ett spår av stadens egen vildmark 

utan staden blir en slags skyddad hamn emot naturens kraft. Det blir en stark kontrast mellan 

natur och kultur. Det är oftast dessa motsättningar vi finner i denna roman. Båda faktorerna 

påverkar karaktärerna men på olika vis. Ibland kan kulturen framstå som lika oförlåtlig som 

naturen: ”Förr hade Henning burit böndernas säd, nu bar han stadens sten.”(s.49) Visserligen har 

naturen skapat stenen men exemplet skiner ändå igenom. Henning har bytt ut ett slit för naturen 

mot ett slit för kulturen. Stadens sten är dessutom kall och kal. Säden ger ett visst löfte om nytt 

liv, om en framtid med möjlighet att klara sig. Kontrasten är inte solklar, men att ett byte av 

arbetets eviga slit har gjorts är tydligt. Stenen får en större betydelse i motsättningarna då den 

representerar något kalt och hårt. Likt berget i tidigare exempel får stenen en negativ klang: 

”Berzelii park grönskade med späda träd bakom barriären av sten och framför Artillerigården låg 

skutorna trätt vid trädkajen.”(s.66) Grönskan ställs här mot stenen.  Men framför allt så stängs 

grönskan in. Naturen tillåts existera i staden men med hjälp av kulturen försöker människorna 

stänga in naturen och göra den till en sorts pastoral vision om hur natur ska se ut.  Mer exempel 

på detta hittar vi i: ”I dalarna växte bärbuskar och blommor, där fanns orangerier och 

fruktträdgårdar. Bergen var kala och ofruktbara, kringsvepta av vind.”(s.125) Det vi har hittat här 

är helt enkelt en naturvision skapad av ett kulturellt samhälle. Att kultivera grödor är en gammal 

tradition men när vi ställer kultur mot natur får vi en kontrasterande bild i detta sammanhang. 
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Vinden och naturen härskar på berget och kulturen kan inte betvinga dem. Men i den frodiga 

dalen finns alla möjligheter att böja naturen till kulturens vilja.  Detta är högst intressant då vi 

istället som förr får exempel på hur naturen påverkar kulturen, påverkar här kulturen, naturen. 

Här upptäcker vi dikotomin natur kontra kultur. 

 Årstiderna påverkar självklart fortfarande. Men vi ser vissa skillnader i dessa 

beskrivningar: ”Det var hösten och vintern som kastade sin kalla skugga, som fick honom att 

skaka till i julikvällens värme.”(s.118-119) samt: ”Längtan till värmen kunde nästan utplåna 

rädslan för kylan.”(s.253) Det blir en dualitet mellan värme och kyla, mellan vinter och sommar 

samt mellan hopp och hopplöshet.  I det första citatet som beskriver hopplösheten är Henning 

bostadslös. I det andra citatet har han däremot familj och lider av arbetets tunga börda. Hans 

belöning är då att komma hem till ljuset i sitt hus i Vita bergen. Även en dikotomi  mellan kyla 

och värme kan utläsas, samt en mellan vinter och sommar. Intressant kontra de tidigare avsnitten 

om ondska och godhet är att under sommaren i denna passage upplever Henning kyla och 

hopplöshet. I det andra är det vinter, han får hopp och tänker på värmen. Ett exempel som 

sammanbinder denna motsättning är: ”Kände värmen från den lilla handen. Och kvällens svalka 

omkring sig, som en hotande oändlig tomhet.”(s.233) Det är Emelies hand han håller i, den ger 

honom värmen och hoppet i en annars så desperat värld. Hennings eviga slit håller på att förgöra 

honom. Emelie representerar det nya livet, hoppet.  Hoppet och hopplösheten går in i en konflikt 

med varandra där det ena inte utesluter det andra. Naturen har förstört Henning men dottern ger 

honom styrkan och viljan att kämpa för att åtminstone hon ska få ett lättare liv. 

 En annan dikotomi hittar vi i fattigdom kontra rikedom. Som vi tidigare nämnt finns det en 

kontrast mellan dal och berg. Denna kontrast kan överföras till ekonomiska förhållanden. Berget 

utgör i denna roman det kala, vindsvepta, kalla och uråldriga. Dalen i sin tur står för bördig 

mark, värme och hopp: ”I dalarnas goda mylla växer allt som inte finns på de kala bergen. Där 

växer både praktblomstren och ogräset yvigare.”(s.289) Detta exempel har jag använt tidigare 

men inte i detta sammanhang. Dalen blir platsen för rikedom och berget platsen för fattigdom. 

Hur fruktbart berget än blir så kommer det alltid stå i skuggan för dalens bördiga mark: 

”Ångslupen sköt fram mellan gröna stränder, mellan Kungsholmens frodigt mörkgröna 

trädgårdar och Söders magert ljusgröna berg.”(s.220) Det första citatet är taget ur Augusts 

perspektiv när han blickar ut över staden. Hans nya samhällsklass innebär rikedom och ett 
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förnyat hopp. Fogelström skriver om det magra berg som utgör Södermalm, men också om de 

frodiga trädgårdarna på Kungsholmen. Det blir alltså en stor skillnad om detta jämförs med 

hoppet om ett rikare liv. För hur mycket invånarna på berget försöker skapa sig en ny framtid har 

de helt andra förutsättningar än de som är bosatta vid de frodiga trädgårdarna samt i dalen med 

dess ”goda mylla”.  

 Stad och land blir den kända dikotomin vi kallar natur kontra kultur. Ett exempel: 

”Maskrosornas solbollar lyse från Sopgrändens dikeskanter.”(s.155) Skildringen blir nästan 

pastoral i sin beskrivning. Naturen är helt enkelt god medan staden bokstavligen är full av avfall. 

Men naturen kämpar emot och sprider grönska i den grå och kala staden. I dessa citat kan vi 

urskilja en stad som blir en symbol för det industriella, kala och trångbodda. Detta står i kontrast 

till de citat när staden framställs som den trygga och vackra platsen för människorna jämfört med 

den vildmark utanför hörnet som ingen kan kontrollera. Dessa infallsvinklar blir intressanta när 

vi tittar på kampen mellan människa, kultur och natur. 

 Kampen mot naturen finns även representerad i en motsättning: ”Rännstenarna porlade 

också, det regnade, himlen var kulet grå och morgonen kall. Men ändå kom folk till fest – fast 

insvepta i schalar och filtar, bärande på barnungar och matpaket.”(s.194) Människorna försöker 

kämpa mot den hårda verkligheten och naturens grepp över kulturen och staden. Lycka och hopp 

hittar de i varandra och inte endast i en frodig natur med hopp om nytt liv. Naturen visar sig från 

sin sämsta sida under denna högtid men människorna låter sig inte bli nedslagna. Vad är det då 

som håller på att hända? Oscar II ska smörjas till kung. Varför blir detta en högtid värd att kämpa 

emot naturen för. I uppsatsförfattarens ögon skapar det ett tillfälle för verklighetsflykt. Ett 

ögonblick att kämpa för att få uppleva. Därför blir denna dikotomi så mångfacetterad. Den 

absoluta rikedomens främsta karaktär under denna tid, hyllad av människorna längst ner på 

samhällsstegen. En kamp mot naturen och en underlig skildring mellan rikedom och fattigdom. 

  Det sista exemplet på motsättningar blir en skildring mellan mörker och ljus: ”Porten i 

planket hade en avrundad, avslipad trätröskel. Soliga morgnar bildade den gräns mellan gårdens 

skuggiga dunkel och bergets solskimmer. Över samma tröskel kunde man stiga från ljus till 

mörker och från mörker till ljus.”(s.234) Att citatet handlar om ljus kontra mörker är uppenbart, 

men vad kan det säga oss om kulturen, naturen och människorna? Det som är intressant är att det 

är berget som är soligt och gården som är mörk. Generellt sett har vi tidigare fått se det kulturellt 
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skapade beskrivet på ett positivt sätt. Som en slags trygg hamn mitt i naturens välde. Men här 

framställs naturen som den ljusa och det kulturellt skapade som det onda, om vi använder oss av 

en generell uppfattning om att ljus är gott och mörker ont. Ett möjligt svar kan vi finna i 

handlingen. Detta kapitel har August och Rudolf i fokus, Henning och Tummens söner. De går i 

skolan, springer runt på stadens gator och lever rövare. Hemmet är för dem visserligen en plats 

för trygghet men knappast för äventyr. Staden får därför det ljusa sken som för med sig löften om 

äventyr och liv. Det är en motsättning mellan ljus och mörker som är ovanlig i sammanhanget. 

 Sammantaget om motsättningarna kan vi säga att de är mångfacetterade men följer 

generellt sett den inslagna linjen mellan godhet och ondska, kyla och värme samt hopp och 

hopplöshet. 

3.3.2 Industrialism 

Industrialismen i staden är en faktor i sig. Den berättar i princip om kampen att betvinga naturen. 

Människorna lever i ett samhälle där kampen för överlevnad är i fokus. Att då med teknikens 

hjälp använda lösningar i samband med industri för att säkra arbete, värme och framsteg är 

självklart. Den framtidstro som fanns under detta tidevarv lyser igenom i romanen. Jag har då 

valt att titta på vissa exempel som visar på en framåtskridande industrialism. 

 Vi har tidigare tagit upp exempel på olika miljöskildringar. När det gäller stadens godhet är 

de oftast framställda i ett pastoralt ljus. Steget därifrån till att beskriva en agrar scen är inte långt. 

Hur är det då med de industriella miljöbeskrivningarna?: ”Sensommarkväll, i ångans år 

1860.”(s.11) Denna enkla mening är den första i kapitel två. Denna menings betydelse ter sig 

väldigt enkel men sätter tonen för en tid i förändring. Henning har ännu inte introducerats och 

läsaren är ännu omedveten om romanens handling. Detta citat visar på ett huvudfokus i romanen: 

förändring. Sommaren indikerar en lättsam tid på året och ångan det industriellt framskridande 

samhället: ”Ångslupen tuffade fram genom sommarkvällens blå dis.”(s.224) Ännu ett citat som 

tyder på framåtskridande och med sommaren som referens. Färg spelar även in och det är lätt för 

läsaren att få en pastoral bild i huvudet. Men beskrivs industrin bara som ett framåtskridande 

eller finns det nackdelar med denna epok?: ”Berget var täckt av snö och upptrampade 

smutsbruna spår bildade ett glest mönster mellan hus och uthus. Rök steg från 

utkantsindustriernas höga skorstenar och från de låga kåkarnas plåtrör och stenhål.”(s.255) Här 
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används färg och natur för att skapa en negativ bild av industrin och kulturen. Färgen är mörk, 

berget kallt och hårt och denna bild förs även över på industrin. Plåt, sten, berg och skorstenar 

signalerar en negativ skildring av staden och dess kultur. Industrin utgör i romanen en dikotomi. 

En dikotomi mellan framåtskridande och vad människorna och naturen får betala för pris för 

detta framåtskridande. 

4. Slutdiskussion 

Det är nu dags att ta upp och behandla eventuella svar på de frågeställningar jag ställde upp i 

början av uppsatsen.  

 Finns det en motsättning mellan natur och kultur? Kortfattat är svaret, ja. Som jag tidigare 

tagit upp i analysdelen så ligger motsättningar i centrum. Intressant är att naturen och 

miljöskildringarna följer ett cykliskt perspektiv. Årstiderna är i fokus i romanen. Vid höst- och 

vintertid framställs naturen som ond och tvärtom under årets ljusare månader. Varför är det så? 

Svaret hittar vi när vi tar in människorna och deras perspektiv i ekvationen. Människorna styrs av 

naturen, miljöskildringarna blir mörkare eftersom huvudpersonernas liv blir svårare, finns det 

någon enkel förklaring till detta? Helt enkelt för att det blir vinter, och med årstiderna förändras 

levnadsförhållandena. Så det vi hittat är en evighetscirkel eftersom att de olika faktorerna 

påverkar varandra.  

 Kulturen får en stor betydelse i romanen. Allt det som människor byggt upp kan dock 

naturen rasa ner. Kulturen gör livet lättare. Säg att en männsika bygger ett hus, huset skyddar 

mot väder, vind och bidrar med ett skydd mot naturens krafter. Men naturens krafter är sådana att 

vi inte kan hindra dem. En orkan har inga problem att riva ner det människorna skapat. 

Förgängligheten är central och därför bör livet levas till fullo. Naturen blir den övergripande 

härskaren över allt annat. När naturen är givmild och god är det lättare att leva. När naturen tar 

och förstör är livet svårt. Kampen för en morgondag blir huvudkaraktärernas mål. Det finns ett 

uppenbart motsatsförhållande mellan de två. Naturen beror inte av kulturen, naturen behöver inte 

kulturen för att överleva. Kulturen är däremot helt beroende av naturens välvilja. 

 Mina drömmars stad är uppbyggd kring en evigt föränderlig natur. Människorna försöker 

så gott det går. Hoppet lever i symbios med naturens välvillighet. Hus byggs, naturen stängs in, 
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maskiner konstrueras för att göra livet lättare. En daglig kamp för överlevnad. En evig låga från 

en tändsticka, ständigt flackande i stormens vindar. 

5. Sammanfattning 

Inom natur- och kulturskildringarna  finner vi en dualitet. Naturens och även stadens godhet eller 

ondska beror enbart på naturens egna nycker. En mild vinter får en positiv inverkan på kultur och 

människor medan en hård vinter får motsatt verkan. Naturen följer årets eviga cykel. Kulturen i 

sin tur  anpassar sig efter naturen. Trots kulturen och människans försök att påverka naturen sker 

ingen förändring. Naturen är en kraft som människan och dess skapelser inte kan tygla. 

Dualiteten och motsättningarna sätts i fokus. Naturen bjuder på kyla, vatten och mörker när den 

är ond. När den är god kommer värmen, vattnet och ljuset in i handlingen. Genom uppsatsen har 

jag funnit enorma motsättningar men även likheter. Faktorerna som påverkas av naturen är ofta 

samma. Vädret är i fokus och beror på årstiderna. Berget kan vara förlåtande på sommaren men 

kalt och hårt på vintern. Sammanfattningsvis hittar vi i uppsatsens resultat att naturen härskar. 

Kulturen och människan försöker att finna sätt att övervinna den, men lyckas sällan. 

Modernitetstanken är uppenbar. För att kunna överleva naturen måste kulturen utvecklas. Annars 

blir det ingen morgondag. 
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