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Inledning

Joel Pettersson var på många sätt en speciell karaktär. Han levde mellan 1892 och 1937 och 

hade en rätt så problematisk uppväxt. Han växte upp i ett bonde- och torparsamhälle vars 

invånare ansåg att det viktiga i livet var att arbeta och göra rätt för sig. Att ägna sig åt 

konstnärliga aktiviteter var lite konstigt, men Pettersson kunde inte låta bli att vare sig måla 

eller skriva. Han skriver på flera ställen hur alla historier pockar på och vill bli berättade. Han 

hade ett stort behov av att uttrycka sig, och som till exempel den finlandssvenske journalisten 

och författaren Sven Willner spekulerar i så kanske han bearbetade sitt utanförskap och sina 

problem genom konstnärskapet.1 Hans liv slutade på sinnessjukhuset på Åland med diagnosen 

schizofreni.

På grund av sitt utanförskap och sin isolering på lilla Åland vars folk i stort inte brydde sig 

om hans skrifter, även om han fick några publicerade i den lokala tidningen, kanske det inte är 

så konstigt att hans författarskap inte kom i ljuset förrän i början på 1970-talet. Det var då 

prosten Valdemar Nyman började gå igenom hans manuskript, som finns på Ålands Museum, 

och gav ut ett första urval av Petterssons skrifter i Jag har ju sett som utkom 1972. Dessa 

efterföljdes av Eldtände (1973), Frifågel (1974) och Hallonskogen (1975). 

Joel Pettersson var inte bara speciell bland folket i sin lilla by på Åland. Han är även 

speciell litteraturhistoriskt sett. Han skrev större delen av sina verk på 1910 –och 20-talen och 

var då före sin tid. Forskare har talat om honom som tidig modernist och expressionist2 och 

han jämställs bland annat med Elmer Diktonius i den finlandssvenska litteraturhistorien.3 Sina 

verk producerade han dessutom förmodligen helt utan vetskap om samtidiga modernister. I 

senare forskning har dock exempelvis Christina Sandberg visat att Pettersson med största 

sannolikhet läst exempelvis både Strindberg och Lagerlöf.4

Eftersom han växte upp på en gård ute på landet, var han väldigt nära naturen. Människorna 

runt omkring honom arbetade med att bruka jorden och hålla boskap och hans berättelser 

präglas så klart av detta. Den åländska kritikern Gustaf Widén skriver i sin essä ”Joel och 

döden” att författaren, även om han utgavs först på 70-talet, fortfarande var modern i den 

ekologiska debatten som blossade upp då.5 Ur den ekologiska synvinkeln är det väldigt 

                                               
1 Sven Willner, ”Så mottogs Joel Pettersson”, Vandring i labyrint och andra essäer, Lovisa, 1994 s. 175.
2 Se exempelvis Renman (2011) el. Sandberg (2004).
3 Thomas Warburton, Åttio år finlandssvensk litteratur, Helsingfors 1984.
4 Christina Sandberg, En text möter sin publik. Om ederingsprinciper vid utgivning av Joel
Petterssons folkliga berättelser, opublicerad licentiatuppsats, Åbo Akademi 2004, s. 23.
5 Gustaf Widén, ”Joel och döden”, Syrenbacken: åländska essäer, Borgå 1980, s. 67.



3

intressant att närma sig Joel Petterssons författarskap, och det är också det jag gör i denna 

uppsats. 

Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med denna uppsats är att utgående ifrån tre av Joel Petterssons prosaberättelser 

undersöka relationen mellan människan och naturen. Eftersom Pettersson var uppfostrad 

troende kristen har det gudomliga en stor roll i hans berättelser om naturen och dess hierarkier 

då det är Gud som skapat dem. Således kommer Gud ha en stor roll i analysen, då jag i 

sammanhanget anser det vara oundvikligt. Som hjälp i mitt arbete har jag följande 

frågeställningar:

 Hur tar sig förhållandet mellan naturen och människan uttryck?

 Hur kommer Joel Petterssons natursyn till uttryck i de valda verken?

 Hur värderar författaren förhållandet mellan människan och naturen?

Avgränsning och material

Långt ifrån alla Petterssons manuskript och texter är utgivna och det finns dessutom två olika 

utgivare som har redigerat författarens tämligen röriga manuskriptsamling på flera tusen

handskrivna sidor. Att exakt veta hur redaktörerna har klippt och ändrat i de berättelser jag 

valt, är omöjligt om jag inte går tillbaka till originalen. Detta är allt för tidskrävande för 

omfånget av en C-uppsats, men de båda redigerarna har dock skrivit några rader om vad de 

ändrat och hur de tänkt när de redigerat. Valdemar Nyman har till Frifågel skrivit ett förord 

där vi får reda på att han varit klart värderande när han redigerat. Han skriver att berättelserna 

i vissa fall har lyfts ur sitt sammanhang ”dels för att de där varit alltför kringvuxna av ogräs, 

dels för att berättelserna är ofullbordade eller oproportionerligt utdragna”. Dessutom skriver 

han att ”[v]issa sidor har uteslutits då de […] ägnar sig åt grovmangling av sexualia”. (s. 6)

Detta är allt han skrivit om redigeringen och vi får anta att stavning och dialektala ord är 

stavade så som Joel skrev själv. Detta bekräftar även Ralf Svenblad i sina senare utgåvor. Han 

har jämförelsevis noga kommenterat vad han gjort i sin utgåva och även att Nyman lämnat 

stavningen intakt. Svenblad skriver att han följt manuskriptet så nära som möjligt och endast 
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lyft bort några få korta textpartier då han menar att det är oundvikligt. Han har också 

moderniserat texten och lyft bort pluralböjningar av verb och normaliserat alternativa 

stavningar, som Valdemar Nyman låtit stå kvar, exempelvis djur istället för jur. Dock har han 

låtit allt dialektalt stå kvar, då det varit viktigt för författaren. (s. 161)6

Jag utgår ifrån tre kortare berättelser av Joel Pettersson. Den första är ett utdrag från en 

större textmassa och har således inget namn och är inte heller daterad. 7 Här kallar jag 

den ”Ena sabla lustigkurrar”, då Valdemar Nyman satt den rubriken på den första delen av sin 

utgåva Frifågel, där denna berättelse ingår. För övrigt är det bara i denna berättelse som detta 

uttryck används. Berättelsen är en utvecklad skapelseberättelse som handlar om Adam och 

Eva och hur det gick till när de fick uppgiften att råda över djuren och växterna av Gud. Den 

andra, ”Luft under vingarna” (ca 19188) berättar om en teatersminkare som söker fel i sin 

omgivning för att kunna förbättra det och göra det vackert på teaterscenen. Den tredje 

berättelsen heter ”Stortallens saga” (daterad av författaren 12.1.1921), och handlar om en tall 

som funderar över varför människorna inte huggit ner honom ännu. Dessa båda finns i Ralf 

Svenblads utgåva som heter Till alla, alla, alla... (2002). Jag väljer just dessa tre berättelser 

för att författaren i dessa har en speciell fokus på naturen och på hierarkier mellan Gud, 

människan och djuren.

Tidigare forskning

Forskningen om Joel Pettersson är relativt begränsad. Det handlar om några essäer och 

artiklar, sju avhandlingar och en rätt så omfattande biografi om författaren. Valdemar Nyman,

den första utgivaren, är också den som åtog sig att skriva en biografi om författaren som kom 

ut 1977. Det är ett gediget arbete med många och långa inlagda citat från Petterssons texter 

vilket gör att boken är rätt tung. 

De litterära uppslagsverken som tar upp Joel Pettersson är Åttio år finlandssvensk litteratur 

(1983) av Thomas Warburton och Finlands svenska litteraturhistoria (2000) där Roger 

Holmström tar upp Joel under rubriken Modernisternas prosa. De behandlar båda författaren 

som jämlik med både Diktonius och Hagar Olsson. Warburton funderar exempelvis över 

                                               
6 Det har även skrivits en licentiatuppsats i ämnet av Christina Sandberg vid Åbo Akademi, 2004.
7 Ralf Svenblad, Joel Petterssons manuskript: Katalog, Mariehamn, 1987.
8 Daterad av Ralf Svenblad genom jämförande av handstil.
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Petterssons fragmentariska texter och undrar vad som skulle ha hänt om han utan hinder hade 

fått utöva sin begåvning. Han skriver: ”Hos Joel Pettersson [...] fanns ämne till en 

prosaförnyare nästan av diktoniuska mått”.9

Det finns sju större avhandlingar om Joel Pettersson. Ingvar Mattsson skrev 1984 en pro 

gradu-avhandling om honom i konsthistoria om hans målningar men även om hans liv. Nils G. 

Holm har gjort en studie om honom i religionspsykologi som heter Joels Gud (1987), i vilken 

han utifrån Petterssons skrifter analyserar författarens relation till Gud och religionen genom 

livet. Denna studie kommer väl till användning i min uppsats då mycket av Petterssons 

natursyn utgår ifrån hans relation till Gud och kyrkan. Även om analysen börjar bli daterad då 

Holm bland annat ser homosexualitet som en konsekvens av något som gick fel under 

barndomen, kommer han fram till en del intressanta slutsatser.10 Jeannette Åström skrev 1993 

en progradu-avhandling om upprepningar i Joel Petterssons Eldtände och kom fram till att de 

flesta upprepningar var innehållsbetonande. Ruth Samulin skrev år 2000 en progradu-

avhandling där hon gör en samtalsanalys av Jag har ju sett och Undan för undan. Christina

Sandberg har skrivit en pro gradu-avhandling om författarintentionen hos Joel Pettersson

(2002), och två år senare en licentiatavhandling om ederingsprinciperna i de olika 

utgivningarna av honom. Hon tar även upp en del om olika litterära texter Pettersson med hög 

sannolikhet blev inspirerad av.11 Maria Renman skriver i sin pro gradu-avhandling utgående 

ifrån tre av författarens texter om hur han skapar olika bilder av människan och världen 

samtidigt som hon belyser typiska modernistiska drag i hans prosa för att placera in honom i 

den finlandssvenska litteraturtraditionen.12 Jag har även hittat en C-uppsats skriven av Broge 

Wilén på institutionen för teater- och filmvetenskap vid Stockholms universitet 1984. 

Uppsatsen heter Joel Pettersson – Outsider i orostider och analyserar Joel Petterssons 

politiska utveckling under revolutionsåren 1917-18 på Åland, med utgångspunkt i Petterssons 

dramatexter och teaterarbete inom hemkommunen.

Gustaf Widén har skrivit två texter om Pettersson i sin essäsamling Syrenbacken (1980). I 

essän ”Den friske Joel” skriver han om svårigheten att vara konstnär på ett litet Åland och att 

det kanske var omgivningen som gjorde honom sinnessjuk. ”Joel och döden” behandlar 

främst Petterssons förhållande till döden, och hur han använder naturen för att spegla detta. 

                                               
9 Warburton,1984, s. 255; Clas Zilliacus & Michel Ekman (red.), Finlands svenska litteraturhistoria. D. 2, 
1900-talet ; Uppslagsdel, Helsingfors 2000.
10 Nils G. Holm, Joels Gud: en religionspsykologisk studie av Joel Pettersson, Mariehamn 1987, s. 96f.
11 Sandberg, 2004.
12 Maria Renman, Detta är hela historien det som släkte efter släkte går igen. Modernismen i
kronotop och dialog i tre prosaberättelser av Joel Pettersson, opublicerad pro gradu-avhandling, Åbo Akademi 
2011.
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Sven Willner har tagit upp författaren i tre av sina essäer. I den första, ”Pojken och den gråa 

byn”, anmäler han den nyutkomna biografin och skriver om bland annat kristendomssynen i 

texterna och dessutom om Petterssons hemgjorda grammatik.13 I ”Undantagen och regeln” tar 

han upp hur Pettersson passar bättre i 70-talet, då han utgavs, än då han skrev berättelserna.14

I essän ”Så mottogs Joel”, skriver han om det positiva mottagandet de första utgåvorna fick.15

Den svenske skribenten Andreas Åberg har skrivit en essä om utanförskapets estetik i 

Petterssons texter. Där diskuterar han hur texterna är medvetet fragmentariska från 

Petterssons sida och skriver att ”brokigheten är en grundläggande, medvetet utformad 

egenskap som strukturerar texterna och framkallar den ofta kommenterade besynnerliga 

dynamiken hos Pettersson” och att detta gör att texterna fritt kan omtolkas varje gång de 

läses. 16 Den svenske litteraturvetaren Mattias Pirholt har skrivit två artiklar om 

Pettersson. ”Metamedialitet – Joel Pettersson om skrivandets konst” publicerades i tidskriften 

PQR och handlar om självreflexiva drag i Joel Petterssons prosa. I AVAIN - Finsk tidsskrift 

för litteraturforskning skrev han om det muntliga och skriftliga i Måndagsmorgon i 

artikeln ”Kommunikativ ambivalens i Joel Petterssons Måndagsmorgon”.

Metod och teori

Jag använder mig av och stöder mig mot den ekokritiska teorin inom litteraturvetenskapen, då 

det passar bra in på mitt syfte. Ekokritiken är en relativt ny teori och forskningsfältet är 

tämligen splittrat. Nedan redogör jag för ekokritiken och de författare som jag sällar mig till. 

Jag använder mig även av en del narratologiska termer och begrepp vilka jag även presenterar 

nedan.

Ekokritik

Den moderna ekokritiken började med den amerikanska författaren Rachel Carsons bok Silent 

Spring som kom ut 1962. Här använde hon ett klassiskt retoriskt grepp, nämligen tropen, för 

att argumentera mot miljögiftet DDT. Detta gjorde hon genom att kontrastera den paradisiska, 

                                               
13 Sven Willner,”Pojken och den gråa byn”, Tecken och spår. Journalistik 1956-1977, Ekenäs 1978.
14 Sven Willner, ”Undantagen och regeln”, Söner av nederlaget och andra essäer, Ekenäs 1979, s. 153-157.
15 Willner, 1994.
16 Åberg, Andreas, ”Textskärvornas uppbyggliga trubbighet. Om utanförskapets estetik hos Joel Petterson”, ur 
Horisont, nr 4, 2010. http://www.andreasaberg.se/?p=271 [läst 2012-12-19].
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pastorala, naturen mot en undergångskänsla den förmodade nära stående katastrofen ger 

upphov till.17

Ekokritiken är således uttalat politisk, precis som feministiska och marxistiska teorier, och 

kommer ur det ökade intresset för miljön och medvetenheten om människans ansvar i detta.18

Teorin har alltså en nära relation med naturvetenskapen och samhällskritiken men vi måste 

dock komma ihåg att den ekokritiska analysen av litterära texter främst är till för att definiera 

och utforska problemen men också att skapa medvetenhet om dem. Det handlar helt enkelt 

om en analys av kulturer och deras förhållanden till naturen.19 Ekokritiken inom litteraturen 

analyserar således naturen och olika människors och samhällens förhållanden gentemot den i 

litterära texter.

Det finns många olika definitioner av ekokritik (de flesta påminner starkt om varandra) men 

jag väljer att gå efter Greg Garrards definitioner och metoder för ekokritisk analys så som han 

lägger fram dem i sin ekokritiska handbok, Ecocriticism (2004). Han tar upp flera olika 

definitioner som kan sammanfattas i att ekokritik är studiet av förhållandet mellan litteraturen 

och den fysiska omgivningen med en moralisk och politisk vinkling. Det är också en fråga om 

relationen mellan människan och det som kallas natur.20

Vad är då natur egentligen? Kate Soper har två definitioner av natur. Hon talar om ”the 

nature of rocks or to rocks as a part of nature”.21 Alltså naturen, som vi tänker den med stenar, 

växter och djur, men också naturens väsen inuti dessa ting. Garrard menar att naturen är, 

precis som genus och klass, socialt konstruerad. Ekokritikern måste tänka på att naturen alltid 

på något sätt är en kulturell konstruktion men också att naturen faktiskt finns. Naturen, som 

finns från början, är den som formar kulturerna som sedan omformar sig själva hela tiden.22

De två talar egentligen om samma sak. Att naturen finns i form av stenar och träd men också 

som social konstruktion, som syftar på naturen bakom kulturernas olika delar och medlemmar.

Garrard använder sig av retorikens begrepp troper när han ekokritiskt analyserar litterära 

texter. Tropen som term används främst inom retoriken. En trop är metaforisk och alltså en 

språklig bild som används för att belysa och förstärka en tes. Inom ekokritiken används 

troperna på detta sätt för att föreställa sig, konstruera och presentera olika bilder av naturen

och där tillhörande fenomen.23 De klassiska troperna inom ekokritiken är pastoralen, den 

                                               
17 Greg Garrard, Ecocriticism, London 2004, s. 1.
18 Sven Lars Schulz (red.), Ekokritik: naturen i litteraturen : en antologi, Uppsala 2007, s. Xi.
19 Garrard, 2004, s. 6.
20 Garrard, 2004, s. 3ff.
21Kate Soper, What is nature?: culture, politics and non-human, Oxford 1995, s. 1.
22 Garrard, 2004, s. 10.
23 Garrard, 2004, s. 7f.
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vilda naturen och apokalypsen. Jag kommer att använda mig av delvis pastoralen och 

apokalypsen, men också två andra troper, nämligen boendet och djuren. Pastoralen och 

apokalypsen är två troper som ofta går hand i hand och som kan härledas tillbaka till Första 

Mosebok och Uppenbarelseboken, första och sista boken i Bibeln. Med pastoral natur menas 

den paradisiska och harmoniska naturen som Adam och Eva bebor i första Mosebok.24

Apokalypsen går helt enkelt ut på rädslan för domedagens ankomst och härledes till 

Uppenbarelseboken. Boendet innebär människans boende och arbete på jorden och hennes 

relation till naturen. Djurens trop handlar om människans relation till djurvärlden och själva 

idén om människan som avgränsad från djurvärlden.25 Jag fokuserar på dessa fyra troper i min 

analys av Joels tre berättelser.

Narratologi

Till min hjälp använder jag mig även av en del narratologiska begrepp, då det har en viss 

betydelse för resultatet och för att det underlättar diskussionen i uppsatsen. Den 

narratologiska analysen drivs inte särskilt långt i denna uppsats, då den ekokritiska teorin är 

det centrala, utan jag ser helt enkelt nödvändigheten i användningen av de begrepp jag 

presenterar nedan.

De begrepp som används är specifikt narratologen Gérard Genettes teorier om modus i 

berättelsen. Den delen av modus som handlar om fokalisation är mycket användbar i analysen, 

då allt från träd till kälkmedar är fokalisatorer. Fokalisation handlar alltså om vem det är som 

ser i en berättelse. Det finns tre olika typer av fokalisation: nollfokalisation, vilket betyder att 

berättelsen framförs utifrån berättarens synvinkel, intern fokalisation, vilket innebär att 

berättelsen uppfattas inifrån en position inom den fiktiva världen, samt extern fokalisation 

som är en berättarstil som liknas en kamera och det enda som läsaren får veta är det som 

karaktärerna säger och gör och inte några tankar.26

Genette skriver även om berättarens röst och närvaro i texten. Han skiljer här på 

heterodiegetisk och homodiegetisk berättare. Den tidigare betyder att berättaren är 

frånvarande från berättelsen och den senare att berättaren är närvarande i berättelsen.27 Dessa 

termer kommer bli välbehövliga i analysen då Joel använder en rätt speciell berättare i sina 

                                               
24 Garrard, 2004, s. 2.
25 Garrard, 2004, s. 15.
26 Gérard Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, en.  övers. Jane E. Lewin, New York 1972, s. 161-
211.
27 Genette, 1972, s. 245.
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berättelser, som är värd att tas upp på grund av den speciella tonen och sättet berättaren lägger 

sig i sina historier. 
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Analys

Djuren

I denna del av analysen analyserar jag Joel Petterssons berättelse om Adam och Eva, här 

benämnd ”Ena sabla lustigkurrar”, som finns i novellsamlingen Frifågel, redigerad av 

Valdemar Nyman.  Berättelsen handlar om när och varför Gud gav människorna makten över 

djuren och passar således bra in på mitt syfte att undersöka människans förhållande till

naturen med hjälp av ekokritiken. Här är det djurens trop som används för syftet att ifrågasätta 

Guds anledning att utse människan som herre över jorden. Garrard skriver att tropen kan 

användas på det enklaste sättet genom att visa på människans likheter och olikheter med 

djuren. Människan kan både vara ett djur och bli jämförd med ett djur.28 Det är just det som 

Pettersson funderar kring i sin berättelse. Är människan ett djur och är det någon skillnad 

mellan dem och de andra djuren? Och vad är det egentligen som gör människan förmer än 

djuren?

I berättelsen om Adam och Eva har Gud precis skapat jorden och bestämmer sig för att

uppgiften att råda över allt levande tillfaller människorna. Adam blir orolig för att inte klara 

av uppgiften och undrar hur han ska kunna hävda sig bland de andra djuren. Gud ger honom 

då lyckokänslan i form av ett pulver, som inget annat djur har. Men Adam och Eva har endast 

klövar till händer och kan inte hålla kvar denna lyckokänsla utan tappar den hela tiden. Då ger

Gud dem händer med fem fingrar och på det sättet kan de hålla kvar lyckokänslan och hävda 

sig över de andra djuren.

För att få klarhet i textens syn på hierarkin i naturen bör vi först klargöra berättarens närvaro 

och ställning i berättelsen. Detta eftersom denne använder en viss typ av ton och implicit 

genomgående värderar det som berättas. Berättaren i denna historia är heterodiegetisk och är 

alltså helt utanför berättelsen. Det skulle kunna tolkas som att det är författaren själv som 

berättar. Detta syns tydligt då han i början av berättelsen hänvisar till sin bibel och vad som 

står där och att han ämnar skriva ett tillägg till skapelseberättelsen varefter han börjar berätta 

om Eva och Adam i paradiset, en värld som är helt avskild från världen som berättaren 

befinner sig i (s. 11). Eftersom han tagit sig an att skriva en alternativ skapelseberättelse tar 

han sig också rätt att värdera och bedöma vad som händer i berättelsen. Tonen i berättelsen är 
                                               
28 Garrard, 2004, s. 140.
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genomgående predikande och ironiserande över vad som händer. Exempelvis skriver 

han ”gode Guden” varje gång han talar om Gud även fast han tydligt visar en bild av honom 

som likgiltig och oberörd. Dessutom använder Pettersson ett högtravande språk blandat med 

dialektalt talspråk, vilket ger en gäckande undermening. Han blandar till exempel plurala 

verbändelser och ord som ”ty” och ”ånyo” med uttryck som ”kaxa opp sig”. Eftersom det är 

en helt utomstående berättare som tydligt värderar det han talar om känns det naturligt att det 

är genomgående intern fokalisation i berättelsen. Berättaren vet allt som händer och allt vad 

de olika karaktärerna tänker och känner. Han kan på det sättet tydligt ge en hel bild över de 

olika karaktärernas intentioner och varför de handlar som de gör och det är egentligen det som 

gör att Petterssons skapelseberättelse säger mer än vad Bibelns ursprungliga 

skapelseberättelse gör. Med kännedom om detta kan vi gå in i analysen av naturen och den 

hierarkiska strukturen.

Förhållandet mellan naturen och människan i berättelsen är vid första intrycket uttryckt 

väldigt klart. Redan i andra stycket skriver Pettersson: ”Det står i min bibel att Gud gjorde 

människan till skapelsens krona. Att han satte människan till en herre över växter och jur. Att 

hon på jordens yta skulle få härska och råda.” (s. 11) men direkt efter skriver han: ”Men där 

står icke allt.” (s. 11) Här vänder Pettersson på det som först framställs som självklart och vi 

förstår att han är tveksam inför Guds val av härskare. Det kanske inte är helt självklart att det 

är människan som borde råda över jorden. Författaren tar på sig uppgiften att skriva färdigt 

skapelseberättelsen, och vi förstår på det sättet att han tycker att det finns hål i berättelsen om 

Eva och Adam. Den är inte så enkel som Bibeln framställer den. 

Joel Pettersson låter oss förstå att erhållandet av beteckningen människa är en hederssak. 

Det är nästan som om ordet är lika med jordens herre. Att kallas människa av Gud är att vara 

jordens härskare. Detta ser vi bland annat när Adam önskar att han vore ”ett vanligt fyronfota 

jur bara, som går på alla fyra och letar sin föda och sover sin sömn och icke bryr sig om annat 

än om sig själv” (s. 11). Han tänker sig också att han ska ”säga ifrån om människovärdigheten 

sin” (s. 12). Det är alltså en uttalad skillnad i värdet mellan människa och resten av djuren. 

Däremot finns det mycket som talar för att Gud har gett uppdraget åt fel djur. Adam känner 

direkt att det är fel. Han blir rädd för ansvaret och känner att det inte går. Hur ska han kunna 

hävda sig mot de andra djuren? Eva däremot ifrågasätter inte Guds val utan skäller ut Adam (s. 

12). Adam och Eva är oense inför uppgiften och Adam känner sig tvingad att vara herre. 

Detta gör att människorna känns otillräkneliga, vilket inte är den bästa kvalitén på en ledare.

Adam viker sig inför Evas vilja, men känner ändå att han behöver något slags hjälp för att 

klara av uppgiften. Han pratar med Gud om saken och här kommer textens huvudfråga
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fram: ”[D]et kan bli svårt det där med att styra och regera – tror inte Guden det – tror han att 

vildjuren vilja lyda mig?” (s. 15) Adam tycker inte han är förmer än djuren och undrar hur 

han ska hävda sig. Adam föreställer sig ett scenario där djuren ifrågasätter honom som om 

han skulle tala med andra människor. Till exempel säger korna till honom: 

-Hör du du – vad är du för ett jur? Ska du komma och kaxa opp dig till herre över oss andra? Det är 
bäst att du aktar dig att vi icke skola mala usla kroppen din till mos mellan våra kraftiga ramar. (s. 12) 

Här använder Pettersson djurens trop på ett sätt som kallas antropomorfism. Detta innebär att 

när vi ser hur djuren påminner om människan så ger vi olika mänskliga attribut till dem för att 

känna gemenskap med dem.29 En ko kan för det första inte tala och den kan förmodligen inte 

reflektera över vem det är som ”kaxar opp sig” och försöker sätta sig över andra djur. Vilket 

Pettersson tidigare hävdat genom Adams önsketänkande så behöver en ko snarare bara tänka 

på att äta, sova och på sin egen fortlevnad. Att ge djuren människoattribut på det sättet 

resulterar i att Pettersson låter djuren närma sig människan i status. Detta tillsammans med 

Adams oförmåga att hävda sig emot dem ger en bild av att djuren och människorna är på 

samma nivå, om det inte vore för den lilla detaljen att Gud bestämt att det inte ska vara så. Att 

författaren dessutom ger olika exempel på varför andra djur skulle kunna vara minst lika 

värdiga av härskartiteln förstärker bara den känslan. Korna är exempelvis stadigare på sina 

fyra ben och fåglarna, de har visserligen två ben som människorna men istället har de vingar

(s. 15f).

Eftersom vi sedan tidigare vet att Adam inte vill vara härskare alls förstår vi att följande ord 

är hans egen lösning på problemet, även om han sätter orden i kornas mun: ”Det är nog bäst 

om varje jur lever på sitt sätt i sin egen håla och låter alla de övriga leva på sina egna sätt.” (s.

16) Denna mening är väldigt intressant då detta egentligen kan tolkas som budskapet i 

berättelsen. Att det vore bättre om alla skötte sitt, utan hierarkiska strukturer och utan några 

ledare. Vidare spår Adam att problemet med att hävda sig kommer att urarta till ett stort bråk 

med resten av djuren som resulterar i att han inte kan härska alls. Då finns risken att han 

glömmer bort att Gud skapade honom till att härska och börjar bry sig bara om sig själv 

istället. Han avslutar resonemanget med att säga: ”Och det blir för förfärligt herre, när du gör 

opp räkningen med mig.” (s. 16) Detta är en annan trop som Pettersson använder, nämligen 

apokalypsen. Garrard skriver att den protestantiska kristendomen har en så kallad komisk syn 

                                               
29 Garrard, 2004, s. 137f.
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på apokalypsen vilket innebär att fokus ligger på det som människan gjort fel. 30 Adam tror att 

han kommer att göra fel, och bävar inför dagen då Gud ställer honom inför rätta, alltså 

domedagens, apokalypsens ankomst. Pettersson var dessutom protestant då Åland sedan 

reformationen tillhört den luterska traditionen, och detta lyser igenom starkt här.

Adam förutspår domedagen som katastrofal ifall han blir tvungen att vara härskare, men 

Gud har bestämt sig. Adam och Eva ska råda över jorden och som påminnelse om detta ger 

Gud lyckokänslan till dem. Detta ska också skilja dem från de andra djuren och på det sättet 

ska det bli lättare att hävda sig. Med dessa ord ger Gud dem lyckokänslan:

– För att du människa alltid skall komma ihåg att du är människa och upphöjd härskare över jorden vill 
jag giva dig lyckokänslan. Och lyckokänslan jag dig giver skall upphöja din person. Den ska giva din 
varelse något underbart som alla andra varelser skola bäva för. Alla de övriga juren har jag givit syn, 
hörsel, lukt och smak. Och förmåga till vrede, sorg och glädje. Men endast dig, människa, förlänar jag 
lyckokänslan. [...] Lyckokänslan skall vara som en spelande sträng i ditt inre, som en sjungande sång. 
Bara att lilla gula alldagliga solen lyser mot dig skall sätta din lyckokänsla i rörelse. Och maten du äter 
och arbetet du utför och vilan du njuter skall giva sig tillkänna i lyckokänslan din. Tack vare lyckokänslan 
skall du kunna glädja dig åt allt, allt som vederfares dig.

Men kom ihåg människa, så länge du kan hålla lyckokänslan i din ägo skall du känna dig som 
människa. Och hela jorden skall ödmjukt böja sig för din vilja. Men förlorar du lyckokänslan förlorar du 
din makt över hela världen. (s. 18)

Här presenteras svart på vitt att det verkligen är människan som står högst av alla på hela 

jorden och även vad det är exakt som skiljer människan från djuren, nämligen denna 

lyckokänsla. Tidigare liknade Adam djuren vid människorna, men här utgår Gud ifrån att 

människan är ett djur bland de andra djuren och det enda som skiljer dem åt är att han bestämt 

detta och gett dem lyckokänslan. Att det är just lyckokänslan som skiljer människan från 

djuren är speciellt, och går att fundera över. Lyckokänslan i detta sammanhang står högst 

antagligen för människans förmåga att tänka kritiskt och att uppskatta saker med tanken och 

inte för de grundläggande behoven som ett djur gör. Detta blir tydligt om detta citat ställs i 

kontrast med det tidigare då Adam önskade att han fick vara ett vanligt fyrfota djur som inte 

behövde bry sig om något än sina egna behov. I detta citats sista stycke, berättar Gud att det är 

denna känsla som får människan att känna sig som människa överhuvudtaget. Det är 

anledningen till att en människa känner lyckan spritta i sig för att solen kommer fram, och till 

att ett djur antagligen inte skulle bry sig så stort. Detta går att anknyta till djurens trop och har 

med antropomorfismen att göra. Nämligen att man beskriver djurens beteende utifrån 

mänskliga känslor, exempelvis sorg, vrede och glädje.31 Precis detta gör även Pettersson i 

citatet ovan, men sedan tillskriver han människan en känsla som han anser att djuren inte har, 

                                               
30 Garrard, 2004, s. 87f.
31 Garrard, 2004, s. 138.



14

närmare bestämt lyckokänslan. 

Däremot är det inte sagt att det är en bra idé att människan ska regera. Nu när vi har fått 

klart för oss att det verkligen är hon som ska styra världen förstärker Pettersson bilden av 

människan som opålitlig och osjälvständig. De får lyckokänslan i formen av ett pulver som de 

sväljer och då är det som om de blir höga på droger. De skrattar åt allt de ser och blir så rädda 

att denna känsla aldrig ska ta slut att de sätter sina klövar, som de tydligen har istället för 

händer, i halsen och kräks upp det hela. Efter detta blir de otroligt ledsna och allting blir 

meningslöst. Nu händer det som Gud varnade dem för, nämligen att de utan lyckokänslan inte 

skulle kunna hävda sig mot djuren, utan blir helt vilsna mitt i bland dem. De önskar att de 

aldrig kräkts upp pulvret och börjar gräla med varandra. Eva drar med sig Adam till Gud och 

ber honom ge dem lyckokänslan åter och Gud kan inte annat. (s. 19-22) Här känner vi tydligt 

att de båda människorna inte går att lita på då de är extremt nyckfulla och hjälplösa hela tiden

och till och med Gud har tröttnat på dem. Så fort de fått lyckokänslan åter, vänder han 

människorna ryggen och går upp till sig för att vila efter ”skapelseveckans tunga värv”. Han 

säger otåligt ”[...] låt mig nu vara, jag begär inte mer.” (s. 23) Vi anar här att Gud börjar ångra

sitt val av härskare och vi får helt klarhet i det när han tänker ”Visst är det gott allt det han

skapat, ganska gott. [...] Men där är en lucka – aj, aj då, det får nu vara.” (s. 24) Här skriver 

Pettersson bokstavligen ut att det var ett misstag av Gud att låta människan råda över jorden 

alternativt att människan inte blev så fulländad som han tänkt sig, men att anledningen till att 

han inte rättade till det var att han var trött efter skapelseveckan och att det var dags för

vilodagen. Här kan vi ifrågasätta även Guds och inte bara människans omdöme. Den 

allsmäktige guden ser sitt misstag men inte orkar göra något åt det. 

Hela berättelsen slutar med att Adam och Eva ännu en gång förlorat sin lyckokänsla 

eftersom de inte kan hålla fast vid den med sina tvåklövade händer. Eva kommer springande 

och ropande. Gud hör henne knappt men Eva kan inte följa efter honom upp i himlen. Gud 

hör henne till slut och tycker då synd om dem och ger dem istället händer med fem böjliga 

fingrar på och nu kan de lättare hålla fast vid lyckokänslan. Gud vänder sig om och går till 

slut upp till himlen samtidigt som han funderar över att människorna kommer att göra honom 

gråhårig och få honom att dö i förtid. (s. 25f) Att Gud är på väg bort från jorden samtidigt 

som han är så långt borta att han knappt hör Eva ger en känsla av att Gud drar sig tillbaka och 

lämnar dem på jorden att sköta sig själva. När han är i himlen igen går han inte att nå. Han 

påverkar inte livet på jorden längre. Detta påminner starkt om den deistiska tron, som menar 
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att Gud har skapat jorden och dragit sig tillbaka och låter människorna sköta sig själva.32 Vi 

kan tolka detta som att Pettersson trots sin lutherska tro, som starkt hävdar en närvarande gud, 

inte tror att Gud är närvarande längre. Efter att han skapade världen, drog han sig undan och 

går inte att nå längre. Holm skriver i sin avhandling om Joel Petterssons gudsförakt. Han 

menar att Pettersson i ungdomen hade otroligt svårt för det som han kallar 

genomsnittskristendomen, alltså den kristendom som prästerskapet och kyrkan förmedlar och 

som majoriteten av folket tror på. Han funderar på om denna kristendom har förvridit den 

riktiga bilden av Gud. Till exempel så anses Gud vara evig och allvis, men Pettersson undrar 

varför han då lät hela mänskligheten komma i fördärvet för en människas synd och tänker då 

på syndafallet. Detta anser han är orättvist och helt absurt.33 Med denna vetskap i ryggen är 

det inte långt till slutsatsen att Joel Pettersson ger Gud skulden för i princip allt. Han valde 

Adam till härskare, som uppenbarligen inte skulle kunna regera särskilt vist, och han såg 

dessutom sitt misstag men inte brydde sig om att göra något och dessutom drar sig undan så 

att människorna inte kan nå honom när de behöver hjälp. En hjälp de ofrånkomligen behöver.

Sammanfattningsvis har slagits fast hur hierarkin på jorden ser ut i berättelsen ”Ena sabla 

lustigkurrar” och särskilt hur Pettersson ser på det hela. Högst upp är Gud, som enväldigt 

bestämmer allt, dock har han dragit sig tillbaka från jorden. På sin plats har han till synes 

godtyckligt placerat Adam och Eva som fått hedern att upphöja sig bland djuren och kalla sig 

människor, även fast de inte kan hävda sig över djuren. Då ger Gud dem lyckokänslan, 

symbolen för människans medvetna och kritiska tänkande, som ska skilja dem från djuren. 

Skepsisen i berättelsen är dock väldigt påtaglig. Människorna är nyckfulla och kan inte hålla 

sams och Gud orkar inte riktigt bry sig om sitt misstag. Pettersson målar upp en bild av en 

Gud som är orättvis och likgiltig och som dragit sig undan efter att ha gjort ett stort misstag,

nämligen att låta människan till synes helt utan anledning vara jordens härskare. Pettersson 

ger oss ett tydligt budskap: ingen ska ”kaxa opp sig” och göra anspråk på tronen, utan vi ska 

helt enkelt leva fredligt jämsides varandra, djur som djur.

                                               
32 http://www.ne.se/lang/deism [läst 15.11.2012].
33 Holm, 1987, s. 87f.
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Apokalypsen

I denna analys analyserar jag Joel Petterssons berättelse ”Luft under vingarna” som återfinns i 

novellsamlingen Till alla, alla, alla..., redigerad av Ralf Svenblad. Eftersom texten behandlar 

hur kulturmänniskorna, genom teatersminkaren, får hybris och skapar sin egen natur och hur 

Gud blandar sig i passar den bra ihop med syftet att analysera förhållandet mellan människan 

och naturen. I denna berättelse används främst den apokalyptiska tropen, men också den 

pastorala tropen. Garrard skriver att apokalypsens trop kommer från mycket gamla idéer hos 

profeten Zarathustra i Iran om jordens undergång och härifrån har de sedan gått vidare till 

judiska, kristna och mer sekulariserade samhällen.34 Den används främst i litteraturen genom 

att kombineras med den pastorala tropen för att visa hur vacker naturen kan vara och vad som 

skulle kunna hända om vi inte tar vara på den.35 Intressant i denna text är att Pettersson inte 

använder pastoralen på det klassiska sättet, nämligen genom att visa den harmoniska naturen i 

kontrast till domedagens avgrundskant, så som exempelvis Rachel Carson gör.36 Istället är det 

detta eftersträvande som resulterar i skapandet av en falsk pastoral natur och som i sin tur

medför en apokalyptisk varning från Gud.

”Luft under vingarna”, handlar om en teatersminkare som söker fel runt omkring sig för att 

själv kunna förbättra det på scenen. En sommar åker han ut i skärgården som han tycker är 

fruktansvärt ful. Han bestämmer sig då för att bygga en egen värld som han kallar 

sommarnöje och låter folket komma och betala för att se det. Gud är bortglömd. Samtidigt är 

det en stackars liten örnunge som ska lära sig flyga, men klarar det inte själv utan behöver

Guds hjälp för att få luft under vingarna. Gud ger honom en gigantisk vindpust för att hjälpa 

honom, men som för människorna påminner om jordens undergång. Folket tror att slutet är 

nära, men det är bara örnungen som fått luft under vingarna. Folket inser att de försummat 

Guds storhet och lär sig sin läxa.

Berättaren sätter även i denna historia en speciell ton. Berättelsen har också, som den förra 

en heterodiegetisk berättare och intern fokalisation. Även här ger detta en känsla av att det är 

författaren själv som är berättaren. Han talar till läsaren på flertal ställen och för en dialog 

med denne. Exempelvis frågar han och svarar sedan direkt därefter: ”Vet ni vad en teaterscen 

är för något? Jo, det är en packlåda med den fjärde sidan utsparkad.” (s. 82) Detta gör att 

                                               
34 Garrard, 2004, s. 83.
35 Garrard, 2004, s. 3.
36 Garrard, 2004, s. 1.
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texten får en sagoberättarstruktur och ger en känsla av att den berättas muntligt vilket för

läsaren närmare texten, som om det faktiskt kunde ha hänt. Även om den interna 

fokalisationen bevisar att den är påhittad. Det finns ju ingen chans att berättaren kan veta vad 

en örnunge eller Gud tänker. Tonen däremot är lite svårare att sätta fingret på. Delvis för att 

redigeraren har redigerat bort exempelvis pluraländelser på verben, är det svårt att veta om det 

finns en växling av högt och lågt språk i denna berättelse. Däremot ska inte dialektala ord ha 

tagits bort, och ändå finns det inte mycket dialektalt och talspråkligt vilket gör att texten får 

en allvarligare ton. Dock finns det en underliggande ironi i texten som inte märks direkt utan 

som anas efter ett tag.

Den första vi får bekanta oss med i ”Luft under vingarna” är den självgode

teatersminkaren: ”Teatersminkaren ansåg sig vara en skönhetsskapare av högsta rang, och det 

var på egen erfarenhet som han byggde sitt omdöme.” (s. 81) Så här inleder Joel Pettersson

berättelsen om teatersminkaren och vidare får vi följa hur denne vill ändra allt i sin omvärld. 

Han söker efter fulhet. Bara fula människor får vara skådespelare på hans teater, så att han har 

något att arbeta med. På så sätt får han visa upp sin skicklighet för omgivningen och få beröm.

(s. 81f) Det är en ganska osympatisk bild vi får av teatersminkaren. Han är egoistisk och 

självbelåten. Men det är inte bara människor han sminkar, utan han gör även kulisserna på 

teatern. Pettersson kallar det teatersminkaren gör för att göra en sorts natur, inte sådan tråkig 

som Guds natur utan en mycket vackrare. 

Och det var natur som teatersminkaren gjorde, vill jag lova. Det var en annan sorts natur än som Guds 
natur. 

Som ni vet kan ofta nog Guds natur se fattig ut, beroende på med hurudana ögon man ser på den, se 
fattig ut och arm och ful. Men naturen som teatersminkaren gjorde, den var alltid vacker och rik och 
svällde av vällust och färg och omväxling. Omväxling det var huvudsaken. (s. 82)

Teatersminkaren har i själva verket hybris och tycker sig ha Guds plats på jorden. Han 

nedvärderar det Gud har skapat och skapar istället något som ses som oerhört vackert och 

dessutom omväxlande hela tiden. Detta för att alltid kunna tillfredsställa publiken och få mer

beröm. För att se det ur en ekokritisk synvinkel så använder Pettersson här den pastorala 

tropen. Det finns tre klassiska typer av pastoral och den som kommer fram här är den som 

idealiserar lantligt liv och som döljer det som är arbetsamt och svårt i livet. 37 Det 

teatersminkaren gör är att han skapar en falsk pastoral natur för att dölja det ”fula” i Guds 

skapelse, och dessutom ska det vara omväxlande och prunkande så att den underliggande 

fattiga och fula naturen aldrig behöver anas. Men högmod går före fall, och i presentationen 

                                               
37 Garrard, 2004, s. 33.
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av teatersminkaren som högfärdig och självgod anas Petterssons ironiska underton och att det 

inte kommer gå väl för denna teatersminkare.

Teatersminkaren är outtröttlig och vill ha än mer ära och berömmelse. Då sommaren tar vid

är teatern stängd och han åker till det ställe som han tycker är det fulaste han kan komma på, 

nämligen skärgården (s. 84f). Detta är som upplagt för att döljas av lite falsk natur och 

teatersminkaren reagerar som förväntat positivt: ”Allt detta var makalöst. Teatersminkarens 

energi och konstnärliga skaparkraft spände ut sig som en båge färdig till knäpp.” (s. 85) Han 

börjar bygga upp en teaterscen som prunkar i allehanda härlighet. Han bjuder in folk inte bara 

för att få berömmelse, nu vill han bli rik också, för som Pettersson med påtaglig ironi 

formulerar det: ”Strävan efter rikedom är ju alla normala människors enda medvetna strävan.”

(s. 86) Härligheten, berömmelsen och girigheten eskalerar och snart känns det inte hållbart 

längre. Mycket riktigt så bryts denna nästan hysteriska härlighet av en obehaglig stillhet.

Nu rymde alla djur, alla fåglar och fiskar, bort från skäret. Fåglarna häckade på andra skär, som ännu 
icke var sommarnöjen. Och strömmingsstimmen gick i stor krok förbi, och naturen stod stilla.

Naturen stod stilla.
Det var Guds natur som stod stilla. Vinden rörde sig icke. Vattnet rörde sig icke. Havet låg blankt med 

en fet grön hinna över. Träden växte icke. Gräset frodades icke – var skulle gräs frodas, var gräs växa, det 
var ju pappersnatur smetad överallt. Och under papper och kitt lever icke Guds natur.

Naturen stod stilla, var liksom domnad eller död. (s. 87)

Denna stillhet och tystnad liknar tystnaden i ekokritikens startskott Rachel Carsons Silent 

Spring, där fåglarna tystnar på grund av miljögiftet DDT.38 Apokalypsen är överhängande. 

Människan har trängt ut naturen och töjt på dess tålamod och i gengäld tystnar naturen och 

drar sig så långt bort från människan som det går. Inte bara djuren, utan även träden och 

gräset slutar växa, vinden slutar blåsa. Människan har trängt ut den riktiga naturen och skapat 

sig en egen, och detta resulterar i att den riktiga dör. Detta kan vi koppla ihop med Kate 

Sopers och Greg Garrards funderingar runt olika typer av natur. Pappersnaturen i Petterssons 

berättelse är den socialt konstruerade som hela tiden omformar sig själv i och med att folk 

byter smak och åsikt för vad de vill se på teatern. Det som Pettersson kallar Guds natur eller 

den riktiga naturen är däremot den ursprungliga naturen, nämligen träden, havet och gräset.39

I berättelsen om teatersminkaren ser vi tydligt att Pettersson värderar den riktiga naturen högt 

över människans egenskapade natur, och speciellt i det just citerade stycket där 

domedagskänslan träder in.

Folket som teatersminkaren bjuder in är inte heller vilket folk som helst. ”Det var endast 

                                               
38 Garrard, 2004, s. 1f.
39 Garrard, 2004, s. 10; Soper, 1995, s. 1.
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stadspublik som kom på sommarnöjen”, skriver Pettersson (s. 86). Det är stadsborna som 

bjudes in till sommarnöjet, inte utskärets befolkning och inte landsbor. De får istället agera

betjänter och passoppar till stadsborna. Detta är tydlig modernitetskritik från Petterssons håll.

Han målar upp en nidbild över stadsborna, den kulturella människan. För det första för att de 

överhuvudtaget har tid att åka ut till landet och roa sig. Ordet sommarnöje i sig är ett ord som 

knappast bönder och skärgårdsbor känner till, utan är något för den kulturella stadsmänniskan. 

Pettersson visar med ironi hur de, när de kommer ut i naturen för att roa sig, skriker och 

slamrar och tänker inte på att ta hänsyn till naturen. Han avslutar beskrivningen av stadsborna

med detta: ”Och detta var att vara på landet. Så trodde stadsborna som var på sommarnöjet.” 

(s. 86) Stadsborna har helt enkelt ingen aning om vad det innebär att bo på landet eller att ta 

hänsyn till naturen. Det som visas på teatern är dessutom ”bondhumor”, som gör narr av 

bilden av bönderna och landsortsbefolkningen.

[D]essa landsbor, som skådespelarna framställde, var landsbor utspökade i de vidunderligaste dräkter, och 
de sjåpade sig och slängde med armar, huvud och ben, de var fulla av komik och humor, sån där 
bondhumor som man får lära känna på stadsteatern, men aldrig får ana en skapnad av på det riktigt 
oförfalskade landet. (s. 86f)

Modernitetskritiken är hård och kompromisslös. Stadsborna roar sig inte bara på naturens och 

landsortsbefolkningens bekostnad, de är lössläppta också. Teatersminkaren anordnar grottor 

där det ska finnas en kvinna i varje. Dessa ska hyras ut per halv eller heltimme. ”Kvinnfolk 

till grottorna skulle han få från staden bara han satt opp ett finger och blåste på det. Nå – efter 

kvinnorna skulle männen komma.” (s. 86) På sommarnöjet finns alltså även något som liknar 

en bordell. Kritiken mot den moderna människan är tydlig: hon är förtappad och promiskuös. 

Pettersson frågar sig nu var Gud finns i det hela. Han undrar om Gud är död eller avsatt 

eftersom han inte griper in. Precis som i berättelsen om Adam och Eva har han dragit sig 

tillbaka för att vila. Han har hjälpt människan i många långa år, men nu verkar de klara sig 

själva då de har slutat be om hjälp. Han är helt enkelt överflödig. (s. 87f) Pettersson

tillägger: ”De hade en egen självskapad Gud.” (s. 88) Guden det talas om är den självgode 

teatersminkaren. Han som gör än bättre natur än självaste Gud, han måste vara lika bra om 

inte bättre än den riktiga guden. Men teatersminkaren är ingen gud, han är snarare djävulen 

förkroppsligad. Teatersminkaren vet om vad kulturmänniskan lockas av och utnyttjar det helt 

för sin egen vinning. Detta för tankarna till första Mosebok där djävulen, som orm, lurar Eva 

att ta del av det förbjudna och goda i livet, var efter Gud bestraffar människan. 40

Teatersminkaren skapar en paradismiljö, bjuder in stadsbon för att denne ska roa sig och 

                                               
40 1 Mosebok, 3:1-7.
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förlusta sig hos kvinnor. Han gör detta enbart för sin egen vinning, för berömmelse och 

rikedom. Han frestar människorna att begå synder, medan Gud inte är närvarande alls. Gud 

kan här starkt ifrågasättas med tanke på hans reaktion på att människorna har skapat sin egen 

version av en gud. ”[H]an drog en lättnadens suck – nu skulle han då få vila. Och Gud satte 

sig till för att sova lite.” (s. 88) Detta påminner om den bibliska berättelsen om när Moses 

kommer ner från Sinai och upptäcker att folket skapat sig en egen gud. Här blir Gud ursinnig, 

men lugnas av Moses som ska gå ner och tala med dem. Guds avslutande ord blir 

dessa: ”[D]en dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.”41 Gud talar här 

tveklöst om domedagen, då han ska göra upp med människorna. Detta är mycket intressant då 

det är precis detta som iscensätts i ”Luft under vingarna”. Folket glömmer bort Gud, skapar 

sig en ny gud, som är här till råga på allt kan jämföras med djävulen, och får snart känna på 

domedagens vrede, förutom den lilla detaljen att Gud verkligen inte bryr sig. Han drar till och 

med en lättnadens suck för att han inte behöver göra något. Tankesättet rimmar väl med 

deismens tro om den tillbakadragne guden, som vi kunde skönja även i berättelsen om Adam 

och Eva. Enligt denna berättelse verkar Gud ha tröttnat på människorna och dragit sig tillbaka 

för att vila.

Men än är det inte över för vare sig Gud eller människorna. Domedagsvreden är snart över 

dem. En liten örnunge har växt till sig och ska just börja flyga, men han får inte luft under 

vingarna. Han råkar ramla rakt ner i sommarnöjet och får panik. Publiken applåderar och 

skriker. Örnungen ropar efter hjälp ”Gud, Gud, giv mig luft under vingarna, så att jag kan 

flyga bort från detta helvete!” (s. 89) Ordvalet här är oerhört talande. Människan har försökt 

sig på att skapa egen natur, ett eget paradis till och med, men lyckas bara tillfredställa 

teatergästerna. Resten, djuren, växterna och till och med vinden ser detta som ett helvete och 

vill bara fly därifrån. Örnungen blir en symbol för resten av Guds natur och vad invånarna i 

den tycker. Att örnungen kallar det helvete förstärker även bilden av teatersminkaren som 

djävulens ställföreträdare. Gud hör nu örnungens bön och ställer då till med en vind som bara 

en gud kan åstadkomma. Denna vind ger Gud fågelungen enbart för att hjälpa den, men 

upplevs av människorna som jordens undergång:

[...] hur luften kommer, huru havet svartnat till som bläck, huru det tornar opp sig i högar, huru högarna 
börjar löpa fram ut mot skäret. Högarna blir vågor, med de liknar icke vågor, de liknar hästar, svarta 
kapplöpningshästar som löper för livet – undan döden. De knuffar varandra, trampar varandra, men fram 
ska de, fram, fram, mot skäret. Vit fragga står dem ur truten, vit fragga efter dem, som rök, som vita 
svansar och manar. Det blir buller och dån i havet. Himmelen snör ihop sig i ett ryck, vidgar ut sig, snör 
ihop sig igen, alldeles som vredgade ansikten i träta.

                                               
41 2 Mosebok, 32:1-35.
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Nu smäller det.
Dån och brak.
Det är som om himmel, hav, luft, vatten, Gud och fan träffat skäret i samma sekund. Det tjuter och 

vrålar. Vågorna går över skäret. Dekorationer, smink och kitt far bort som rök, mals sönder, förintas. Och 
människorna ligger sträckta mot marken, liksom döda, under namnlös skräck. De ligger sida vid sida, ser 
icke varandra, hör icke eller vet av varandra. Varenda en har nog med sin egen skräck. Och ur allas 
strupar uppstiger ett enda rop:

- Domen, domen! (s. 90f)

Sandberg skriver i sin avhandling att dessa scener skulle kunna vara tagna ur ”Ragnarök”, och 

det skulle de verkligen.42 Havet blir mycket hotfullt och det är som om Gud och djävulen är 

där samtidigt. Känslan som Joel Pettersson förmedlar är dödsångest och oerhörd skräck. 

Denna omedvetna domedagsvarning från Guds håll, är på djupt allvar för människorna och 

när sminket och kittet ramlat av dem ser de på sig själva och märker hur ruttna de egentligen 

är. De låter Gud återigen bli deras riktiga gud och omfamnar dennes natur och 

teatersminkaren får lida bedragarens död och blir hängd, bränd och kastad i havet. Men inget 

hjälper. Liket blir kvar som en påminnelse för att de alltid ska leva naturligt och ta hand om 

jorden. (s. 91f)

Hela berättelsen är väldigt tydlig med naturens hierarki och den påminner mycket om 

historien om Adam och Eva. Gud sitter högst upp, men han har tröttnat och dragit sig tillbaka. 

Han till och med tycker det är skönt att människorna hittat på en egen gud, trots att det 

indirekt är djävulen de valt, och skapat sig själva sin överdådiga natur för att glömma det 

arbetsamma och tråkiga med livet. Kritiken mot den moderna kulturmänniskan är stark. De 

har ingen aning om hur det är att leva på landet, de trampar ner naturen och roar sig på dens 

bekostnad. Kulturmänniskan har fått hybris, och det är inte Gud som sätter henne på plats 

utan det är indirekt örnungen, som i sin tur symboliserar Guds natur. Det är naturen som får 

nog och tar ner människan på jorden igen. Pettersson visar hänsynslöst att budskapet även i 

denna berättelse är att människan ska leva jämlikt bland djuren och växterna och inte tro sig 

vara något mer. Han ironiserar över kulturmänniskornas högmod och girighet och genom 

dödsskräck får han människorna att inse hur det ligger till. Här får vi inte veta om Gud har 

gett människan rollen som härskare över Guds jord. De har snarare gett den till sig själva, och 

det straffar sig otroligt hårt.

                                               
42 Sandberg, 2004, s. 27.
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Livets cirkel

Denna tredje analys behandlar Joel Petterssons berättelse ”Stortallens saga” utifrån syftet att 

studera förhållandet mellan människan och naturen med hjälp av det ekokritiska perspektivet. 

Den valda texten fungerar bra i sammanhanget eftersom den berör livets gång för allt levande 

på jorden och hur allting hör ihop. Berättelsen hittas i Ralf Svenblads antologi Till alla, alla, 

alla.... Tropen som används främst i denna berättelse är boendets trop. Den studerar hur 

människans boende på jorden är förenat med ansvar och plikt och hur det inte är något 

tillfälligt och övergående utan är något som kommer att finnas kvar länge. Det handlar om 

livet, döden, ritualer och arbete och hur allting har sin plats på jorden.43

”Stortallens saga” handlar om hur årstiderna kommer och går. Träd som växer upp och 

huggs ner. Säd som sås och skördas. En av tallarna blir inte nerhuggen och undrar varför. 

Han44 tror att det är för att han är så respektingivande och att han är bättre än de andra 

växterna och djuren. Egentligen handlar det om hur alla får ta del av livets kretslopp och inte 

tallen. Han är för knotig och ful så människorna kan inte använda honom till något. 

Berättarperspektivet är i denna berättelse i likhet med de två tidigare berättelserna, 

heterodiegetisk. Berättaren är helt utomstående. I titeln benämns berättelsen som en saga, och 

berättarperspektivet bidrar starkt till den känslan. Berättelsen har en väldigt muntlig karaktär 

då även läsaren genomgående är närvarande i sagan, vilket även gör att det känns som om det 

är Pettersson själv som är berättaren. Författaren talar nämligen direkt till läsaren flera gånger 

och försöker tala till dennes erfarenheter samt, förklara ifall läsaren inte skulle veta. 

Nog har ni väl alla sitt45 kråkbon, och vet hur vackra de är. Av några torra kvistar är de hopfogade, och 
tapetserade med bark och lav, papperstussar, svinborst och annat mjukt. Inte tycker väl du att kråkbon är 
vackra. (s. 100) 

Tonen är överlag väldigt upplysande och uppfostrande och inte lika ironisk och skämtsam 

som i tidigare berättelser, även om ironi lyser igenom här och där. Exempelvis när författaren 

skriver om hur vis Stortallen tycker den blivit med åldern.

Stortallen blev gammal den, och proppfull med visdom. Vad menar du kära läsare, med visdom? Är det 
kloka och vänliga råd, kanske? Eller är det varma deltagande hjärtan? – Nej, visdom är förakt, stort förakt 
för alltsammans i livet som sker. (s. 102)

                                               
43 Garrard, 2004, s. 108.
44 Pettersson refererar genomgående i berättelsen till Stortallen med genuset han/honom.
45 Dialektal version av verbet se i preteritum. 
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Men först och främst handlar det hela om att författaren går in i de olika träden och växterna 

och belyser hur de tänker och känner. Det är alltså inte författaren som påstår att tallen är vis, 

utan det är tallen själv. 

Fokalisationen är alltså intern. Den viktigaste fokalisatorn är tallen som vi får följa genom 

hela berättelsen. Men även säd, kälkmedar och bröd blir fokalisatorer. Denna vidgade 

fokalisation är väldigt intressant eftersom den säger ganska mycket om vad Pettersson vill 

säga med berättelsen. Stortallen är huvudperson och människorna har en ganska perifer, men 

ändå viktig roll i berättelsen. Viktig för att allt är lika viktigt i livets cirkel. Att berätta

historien på det sättet gör att hierarkin mellan människan och resten av naturen plattas ut. De 

olika delarna av naturen har lika stark röst och lika stor betydelse och närmar varandra på det 

sättet i status. Detta påminner om antropomorfismen, som togs upp i första analysen, vilket 

innebär att djuren får mänskliga drag. Här låter Pettersson inte bara djuren få det, utan hela 

Guds natur. Tänkesättet rimmar väl med de animistiska idéerna som annars för det mesta för 

tankarna till västvärldens bild av indianernas natursyn. Nämligen att hela naturen är besjälad, 

alltså träd, floder, stenar och djur. Denna tro innebär en djup respekt för alla dessa livsformer 

och en strävan för att harmonin på jorden aldrig ska bli obalanserad.46 Holm skriver om att 

Pettersson har en panteistisk uppfattning av Gud.47 Detta betyder att Gud och världen är det 

samma. Han är naturen, och naturen är Gud. Detta betyder att Gud är närvarande i varenda 

liten sten och vartenda litet grässtrå. 48 Att det är en blandning av dessa tankesätt visas 

i ”Stortallens saga” inte bara genom fokalisationen utan också genom handlingen och 

budskapet som Pettersson försöker få fram genom den. Sagan börjar med att Gud skapar 

jorden. Den är svart och ful och just när Gud har rullat iväg den i världsrymden kommer han 

på att detta inte går an. Den är för långt borta för att han ska kunna nappa tillbaka den och 

ändra den. Så istället kastar han en stor näve frön iväg efter den så att den ska bli lite grön och 

vackrare. (s. 95) Här får vi direkt se vad Gud har för roll på jorden. Så fort han skapat jorden 

är han ute ur bilden. Han kan inte göra något på jorden alls, även om han vill. Som i de andra 

berättelserna, ser vi även här den deistiska tron slå igenom. Det vill säga att Gud finns, att han 

har skapat jorden, men dragit sig undan och har ingenting att göra med det jordliga livet 

längre. Istället för den närvarande guden som lägger sig i händelseförloppet på jorden, är det 

gudomliga närvarande i naturen.

                                               
46 Garrard, 2004, s. 121.
47 Holm, 1987, s. 94.
48 http://www.ne.se/lang/panteism [läst 2012-12-09].
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Nu är emellertid jorden skapad och alla de olika fröna har landat på jorden. Än så länge är 

fröna jämlika då de alla är lika små och obetydliga. Men så fort de börjar växa och bli större, 

händer någonting. De börjar trycka ut varandra och det blir en strid om vem som blir störst 

och tar över mest.

Elakt spel ja, det blev det. En strid som gick ut på liv och död. Rummet på jordytan blev för litet. 
Växtnäring och sol och vätskor räckte inte mera till. Det blev då bara att växa ikapp, växa över varann, 
trampa ner varann. (s. 97)

Författaren berättar detta helt utan den ironiska undertonen, vilket gör att innehållet tas mer på 

allvar. Det som balanserar naturens vilda växtkraft är helt enkelt människan, inte för att hon är 

viktigare än växterna utan för att hon är en lika viktig kugge i det stora livshjulet som 

växterna själva är. Människan kommer och börjar helt enkelt hugga ner träd och odla upp 

marken och håller på så sätt växtlivet i schack. Likafullt så behöver människorna växterna och 

djuren för att själva överleva. De hugger träd för att bygga hus, möbler och kälkar och de 

odlar säd för att ha bröd på bordet. Utan naturen, kan de inte göra någonting. Pettersson

formulerar det såhär:

Jo, mänskan går och inbillar sig att det är hon, hon som tänker. – Jag tänker, jag tänkte, säger mänskan, 
liksom som hon från början var upphov till tankarna och gjorde dem.

Men tag bort hela livet omkring henne – tag bort sol och måne, tag bort vinden som blåser och vattnet 
som rinner. Tag bort gräset som växer och träden som susar. Tag bort alla djur från jorden. Stäng in 
mänskan i ett mörkt rum. Låt henne vara så länge inne i mörka rummet tills hon glömt hela livet som 
sprudlat omkring henne.

Bed människan sedan tänka. Försöka om hon kan. Vad hittar hon på? Ingenting. Tala vid fången, som i 
åratal suttit i stenmurens cell, om vad som pinar honom mest. […] –Det är enformiga livet som pinar mig 
mest. Det händer ingenting omkring mig. Jag får ingenting att tänka på. –Jag får ingenting att tänka på, 
svarar fången. Får, får.

Och ändå går människan omkring och säger: –Jag tänker. (s. 118)

Människorna förstår inte hur mycket de behöver naturen egentligen, men inte heller växterna 

förstår att de behöver människorna. 

När människorna gör sitt inträde och börjar hugga ner träd och odla upp marken blir 

växterna rädda. Inte vill träden bli nerhuggna och inte vill gräset bli upprivet ur marken. De 

förstår inte heller vad människan är för något och undrar varför människorna inte sitter fast i 

marken som de gör. Rädslan för den rotlösa människan som bara hugger ner första bästa träd 

kryper i dem. (s. 98) Pettersson målar upp en väldigt typisk ”vi och dem”-mentalitet mellan 

växtriket och människan. De förstår inte varandra och speciellt tallen, som är för förvriden 

och ful för att användas av människorna och som får epitetet Stortallen, bygger upp en bild av 

människorna som en utomstående grupp som inte går att förstå sig på. Stortallen blir en 
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symbol för den äldre ”visa” generationen som är trångsynt och medan de unga träden, trots 

sin rädsla, är nyfikna på vad som händer med de olika växterna uppe hos människorna. Detta 

visas väldigt tydligt då kälkarna, gjorda av träd från skogen kommer tillbaka till skogen för att 

hjälpa människan forsla nya träd. Stortallen fnyser åt dem och försöker påvisa ett slags 

likgiltighet. Kälkarna retar istället tallen och talar om att det är mycket roligare och bättre att 

få komma till nytta för människorna, än att stå kvar i skogen. De börjar övertala de yngre 

träden som ännu har så öppna sinnen att de tror på kälkmedarnas historier. (s. 104) Holm 

skriver att Pettersson i flera av sina tal hyllade ungdomen och dess nytänkande och kritiserade 

traditionen som gammal och förlegad.49 Det överensstämmer mycket väl med vad berättelsen 

vill säga oss. Det nytänkande i denna berättelse är att föra samman vi och dem till ett 

gemensamt vi, och hur allting fungerar mycket bättre då inte de olika delarna av Guds natur 

motarbetar varandra. Detta bekräftas ännu starkare då kälkarna börjar tala om hemkören och 

träden undrar hur något kan vara bättre än att få sjunga i kapp med skogens kör och får detta 

till svar:

Här i skogen står ju träden och sjunger alla på samma sätt, susar med kronorna sina. Häh. Det var bra 
enkel sång det. Men i hemkören. Ja, där blev det ena trädet som stock i stuguväggen, det andra som pärtor 
på taket. Som dörrar, bord, bänkar, stolar kunde man bli. […] Och alla hade sin uppgift att fylla. Sin 
stämma att sjunga. Och vet ni träd i skogen vad som hemsången sjunger?

-Nää.
-Jo, den sjunger fast mänskan på ett ställe på jorden. (s.108f)

Nu börjar träden förstå. Om träden låter sig huggas ner och börjar sjunga i denna hemkör så 

utnyttjar träden sin fulla potential och dessutom ger de den rotlösa människan ett hem och en 

trygghet på jorden. Att ingå i helheten är det största som finns. 

Även säden blir övertalad på samma sätt, och det av vagnshjulen som kommer för att föra 

säden hem till byn. Naturen har nu blivit övertalad, förutom den gamla tallen som vägrar ge 

med sig. Trots det måste alla delar av naturen vara införstådda med hur världen är balanserad, 

så även människan och med säden på sin sida är de nästan där. Då säden frivilligt gav sig till 

människorna resulterade det i extra mycket skörd med riktigt grova sädeskorn. Nu skulle 

människorna bli rika och kunna bygga ut och bygga nytt. Stora planer funderas ut och 

plötsligt kommer de på att de ska hugga ner den fula tallen, eftersom den bara står och 

skämmer ut ägorna. När människorna börjar hugga ner tallen, förstår han först ingenting. Han, 

det största och mäktigaste trädet i skogen? Sedan börjar han skratta åt dem och gör sig så seg 

och hård i stammen att de inte lyckas rubba honom. Sönerna ger upp direkt, men fadern anar 

                                               
49 Holm, 1987, s. 86.
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att brödet han har med sig kan hjälpa dem. (s. 117-120) När fadern tar fram brödet får 

Stortallen en chock.

-Bröööd, bröööd. Hela Stortallen riste av fasa och förskräckelse. Hade säden kommit tillbaka som bröd? 
Brö-ö-öd. 

Hur hade det gått till? Hur hade säden kunnat bliva bröd? Vad var det för sattyg som mänskan hade för 
sig där oppi byn? Tallen stod och bävade som envar gör, då han står inför okända, fruktansvärda makter, 
vars spel man inte känner. (s. 121)

Säden är tillbaka i brödform precis som de lovade, och tallen blir helt ifrån sig. Han ser det 

som en hämnd, som om säden har gått över till den onda sidan och straffar honom för alla hån 

han låtit dem utstå. Han är dessutom oerhört rädd för dessa utbölingar han vägrar att förstå sig 

på och han kapitulerar totalt. Människorna piggnar till av brödet, och tallen låter sin ved bli 

mjuk och plötsligt går det som en dans att hugga. Fadern inser att de tillsammans med brödet 

har lyckats. (s. 121) Pettersson visar här hur både växtriket och människan inser hur de 

behöver varandra, och att de bör leva i harmoni med varandra. De som är villiga att leva i 

harmoni och balans med varandra är dem de går bra för. Tallen däremot som vägrar dessa 

nymodigheter blir straffad för det. Hela berättelsen slutar med att människorna lämnar tallen 

där den föll eftersom den inte går att använda ändå. (s. 122) Detta påminner mycket om 

Wendell Berrys användning av boendets trop. Han hör till den moderna kristna traditionen

som inspirerats av Vergilius syn på naturen. Idealet här är att naturen och människan lever i 

någon sorts praktisk harmoni med varandra som är hållbar under längre tid. Det går ut på att 

människan tar ett slags heligt ansvar för naturen och sköter den på ett sätt som om människa 

och natur skulle ingå äktenskap med varandra.50 Pettersson visar med sin berättelse att det är 

detta han vill, att människan tar hand om naturen så att den inte växer för mycket och vissa 

börjar ta över mycket. I gengäld visar naturen medgörlighet och ger rik skörd och mjuk ved 

som är lätt att ta hand om. Alla sjunger de tillsammans i samma hemkör. 

Sammanfattningsvis är förhållandet mellan människan och naturen i denna berättelse tydligt.

Människan har som uppgift att ta hand om naturen, men utan naturen är människan ingenting. 

Detta betyder att människan på sätt och vis står över naturen, men hon kan inte göra som hon 

behagar utan hon har ett ansvar att med respekt och förnuft att ta hand om den så att den inte 

far illa på något vis. De delar av naturen som följer denna tysta överenskommelse går det väl 

för och Stortallen som är en symbol för det gamla och trångsynta går det illa för. För att han 

inte förstår bättre övertygar han sig själv om att eftersom han inte förstår sig på människan är 

de inte värda något. Hans liv slutar med att nerhuggen ruttna sönder och undra vad människan 

                                               
50 Garrard, 2004, s. 113.
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har för sig uppe i byn med ungträden och säden. Den interna fokalisationen förstärker 

budskapet att växter och människor är lika mycket värda då alla levande ting får en själ. Gud 

är inte närvarande överhuvudtaget i denna berättelse förutom vid själva skapelsen. Så fort 

jorden är utom räckhåll för honom kan han inte göra något. Han kan alltså egentligen inte 

räknas till hierarkin på jorden, utan livet på jorden får sköta sig själv. Den helt utomstående 

berättaren för fram budskapet väldigt tydligt med sin uppfostrande och upplysande 

berättarteknik. Naturen har lika mycket själ som människan och de behöver varandra lika 

mycket, alltså är det givet att de ska leva i en hänsynsfull men praktisk symbios med varandra, 

som Pettersson benämner som hemkörens sång.
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Joel Petterssons natursyn

Jag har nu analyserat Joel Petterssons berättelser ”Ena sabla lustigkurrar”, ”Luft under 

vingarna” och ”Stortallens saga” var för sig utifrån syftet att urskilja förhållandet mellan 

människan och naturen. I denna del sammanför och jämför jag dessa tre analyser för att se om 

det går att skönja något mönster i dem och ifall det går att urskilja en enhetlig natursyn hos 

Joel Pettersson. I ”Ena sabla lustigkurrar” är Gud den högst stående, men har dragit sig 

tillbaka. Människorna har fått härskartiteln trots att de inte passar för rollen, utan borde 

egentligen leva jämsides med de andra djuren. ”Luft under vingarna” kritiserar 

kulturmänniskan för dess högmod och förtappelse i djävulens tjänst. I ”Stortallens saga” har 

människan det övergripande ansvaret, men alla levande varelser ska leva i en hänsynsfull 

symbios med varandra.

Berättarperspektivet i de tre berättelserna är väldigt lika och skvallrar mycket om hur nära 

berättaren ligger författaren själv. Berättelsen har intern fokalisation och en heterodiegetisk 

berättare. Berättaren är alltså frånvarande från berättelsen, och ligger dessutom mycket nära 

författaren själv. Hänvisningarna till Bibeln tyder på en religiöst bevandrad talare som 

Pettersson är, och även Holm hävdar i sin avhandling, men också på en talare som befinner 

sig i en skaparposition som liknar författarens, att han skapar berättelser ur en stor beläsenhet 

och religiös mytologi. I alla tre berättelserna syns det tydligt hur religiöst beläst författaren är 

då han genomgående väver in bibliska berättelser och att de dessutom är en så avgörande del i 

dem. I ”Ena sabla lustigkurrar” är detta allra tydligast, då berättaren talar om sin bibel och hur 

han tänker berätta hur skapelseberättelsen egentligen tilldrog sig. Även i ”Luft under 

vingarna” finns det tydliga bibliska inslag, exempelvis då berättaren liknar situationen med 

teatersminkaren med berättelsen om när Mose kom ner från Sinai och fann att folket skapat en 

egen gud. I den sista berättelsen är det kanske minst tydligt, men även här har 

skapelseberättelsen och Gud en roll. Tonen i de tre olika berättelserna är både ironiserande 

och uppfostrande, dock i väldigt olika grad. I berättelsen om Adam och Eva ironiserar och 

predikar Pettersson starkt om hur Adam och Eva och även Gud beter sig och ger på det sättet 

en stark bild över vad han tycker om det hela. I ”Luft under vingarna” är han inte lika tydligt 

ironisk, men det finns ändå hela tiden en underliggande känsla av ironi. I den sista berättelsen 

om Stortallen, är ironin ännu mindre påtaglig. Den kommer fram när författaren ironiserar 

över tallen, men han kan även vara högst allvarsam och nästan uppfordrande då han talar om 

hur världen enligt honom fungerar. Detta gör att innehållet känns mer betydelsefullt för 
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Pettersson i denna än de andra. Upplysande och lätt predikande är författaren dock i alla tre 

berättelserna och vilket visar att författaren vill uppfostra och lära läsaren någonting. Detta 

tyder på att berättarens värderingar av förhållandet mellan natur och människa ligger nära 

författarens egna.

På grund av Petterssons genomsyrande av biblisk mytologi går det inte att analysera 

natursynen utan att även beröra människosynen och synen på det gudomliga. Speciellt i dessa 

berättelser där naturen och människan är så starkt sammanlänkade med varandra. De tre 

analyserna tyder starkt på att Pettersson ser människan som en del av naturen, och är alltså en 

del av författarens natursyn. Eftersom att Pettersson dessutom var beläst luthersk protestant är 

Gud nästan alltid närvarande i hans berättelser, både på gott och ont. Det är han som skapat 

jorden och dess natur, och har även ett och annat att säga om vem som är jordens härskare. 

Alltså är även han en betydelsefull del av Petterssons natursyn.

De tre berättelserna ger tre jämförelsevis olika bilder av synen på människan. I den första 

berättelsen är människorna helt opålitliga och kan inte hålla sams trots att Gud har bestämt 

detta. I den andra berättelsen kritiserar Pettersson enbart stadsmänniskan och därmed också 

det moderna samhället. Landsortsborna kommer i skymundan, och utnyttjas av de högljudda 

och förtappade kulturmänniskorna som bara vill roa sig. De väljer att förledas av djävulen och 

glömma Gud. I den tredje berättelsen ger Pettersson en positiv bild av människan som 

naturens förvaltare, som tar hand om naturen på ett bra sätt. Här är det inte kulturmänniskan 

utan naturmänniskan som står i fokus, och som är den goda människan. I kontrast till de andra 

berättelserna kanske detta är tänkt som en vision från Pettersson sida, en idé om hur det skulle 

kunna vara i den bästa av världar. Han kritiserar tydligt den moderna människan som 

egoistiskt roar sig på resten av naturens bekostnad i ”Luft under vingarna”, samtidigt hyllar 

Pettersson den respektfulle och medvetne lantbon som lever i en symbios med naturen. Som 

kontrast till berättelsen om Adam och Eva, där författaren svartmålar hela det mänskliga 

släktet visar han i de två senare berättelserna att det finns två olika sorters människor, 

naturmänniskan och kulturmänniskan. Kulturmänniskan är helt fördärvad, medan 

naturmänniskan inte är perfekt, men har potential att vara en god människa. 

Som sagt är även Gud en del av naturen. Detta går tillbaka till att Pettersson till viss del har 

ett panteistiskt synsätt på naturen. Det gudomliga befinner sig överallt i naturen, men också 

att det är Gud som skapat jorden och dess natur. Enligt Pettersson har Gud i vissa fall åsikter 

om hierarkin på jorden, och i andra fall har han inte det. Oavsett är detta mycket intressant i 

sammanhanget. Synen på Gud är väldigt lika, men samtidigt även relativt olika i de tre 

berättelserna. Gud har i samtliga berättelser dragit sig tillbaka och har ingenting att göra med 
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vad som försiggår på jorden. Dock är anledningarna till att han dragit sig tillbaka olika. I 

första berättelsen, har Gud frivilligt dragit sig tillbaka eftersom han är trött efter 

skapelseveckan och har tröttnat på människorna även fast han märker att de egentligen 

behöver honom. Så fort han är uppe i himlen går han heller inte att nå från jorden över huvud 

taget, han säger upp relationen till jorden totalt. Innan han gör detta har han dock, till synes 

godtyckligt, bestämt att människan ska stå högst i hierarkin på jorden. I ”Luft under vingarna” 

har Gud under lång tid hjälpt människorna när de bett honom, men han behövs till slut inte 

längre. Han går alltså att nå uppe i himlen, men har dragit sig undan med en lättnadens suck 

för att vila då han inte längre behövs. I de två första berättelserna porträtteras Gud som den 

skyldige då han, trots att han ser fördärvet på jorden, bryr sig om varken sina egna eller 

människornas misstag. I sista berättelsen har Gud skapat jorden men direkt när han gjort det, 

kan han inte längre nå jorden även om han vill. Här är alltså Gud helt frånvarande, vilket 

betyder att han inte heller är allsmäktig eftersom han är begränsad på detta sätt. De tre 

berättelserna rimmar väl med det Holm skriver om Petterssons syn på Gud, nämligen att han 

tycker att kyrkan har förvridit synen på Gud och om Gud är närvarande och allvis, varför låter 

han då människan gå i fördärvet? Pettersson har två svar på detta, antingen bryr sig Gud inte 

alls om jordelivet och har dragit sig undan, som de två första berättelserna, eller så är han inte 

närvarande alls och kan således inte göra något även om han skulle vilja, som i den sista.

Vad sedan gäller förhållandet mellan människan och naturen visar de olika historierna olika 

bilder. I den första berättelsen har Gud valt ut människan som härskare över resten av naturen, 

men Pettersson visar tydligt att det är en väldigt dum idé då människorna är helt opålitliga. 

Istället för författaren fram budskapet att det är bäst om ingen tar ledningen utan att alla lever 

tillsammans på jorden som jämlikar. I den andra berättelsen är det inte Gud som placerar 

människan på härskartronen, utan människorna sätter sig själva där. De väljer djävulens 

ställföreträdare som ledare istället för Gud och detta straffar inte Gud utan istället är det

naturen som får nog. Även här är lösningen att människorna ska leva naturligt och som 

jämlikar med naturen. I den sista berättelsen är människan som sagt naturens förvaltare och 

alltså högre stående än växterna och djuren, men människorna behöver ändå naturen. Alltså 

förespråkar Pettersson även här att människan och naturen ska leva jämsides med varandra, 

även om han inser att människan måste ta hand om naturen på ett skonsamt sätt. Människan är 

i Petterssons berättelser som sagt en del av naturen, och det enda som skulle skilja dem åt är 

att Gud har beslutat detta. I första berättelsen finns det ingenting som skiljer människorna från 

djuren, förutom lyckokänslan som Gud ger dem. Genom detta kan människorna hävda sig och 

härska ostört över hela jorden. Denna berättelse ger inget svar på hur människans styre
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utvecklar sig. Berättelsen indikerar bara på att det inte ser bra ut, då människorna inte riktigt 

vill, är oense och dessutom till synes är helt otillräkneliga. De två följande berättelserna ger 

sedan två möjliga händelseförlopp, även om de har samma budskap. I ”Luft under vingarna”

tar kulturmänniskan över och slutar bry sig om naturen även om de egentligen är en del av 

den. De gör narr av landsortsborna och utnyttjar dem för sina egna ändamål. Detta straffar sig

hårt. I ”Stortallens saga” är det naturmänniskan som är i centrum, och dessa ger ett 

synnerligen trevligare intryck. De tar del av naturen på ett naturligt och betydelsefullt sätt, 

samtidigt som de inser att de inte är något utan naturen och att allting hör ihop i symbios. 

Pettersson kallar det för att alla har sin del i hemkörens sång. Träden blir del av det hus som 

sjunger fast den rotlösa människan på jorden och ger henne ett hem. Säden ger människan mat 

och ork så att hon i sin tur ska få kraft att ta hand om naturen. 

Pettersson målar upp sin idealbild med hjälp av Wendell Berrys bild av boendets trop, 

närmare bestämt ett kärleksfullt men också ansvarsfullt förhållande med naturen, och att

människan ska ta hand om naturen på ett bra sätt. När Pettersson däremot visar på felsteg hos 

människan använder han en falsk pastoral eller den skoningslösa apokalypsen. Pastoralen 

används som tidigare nämnts i allmänhet som en vision över hur naturen visar sig från sin 

bästa sida för människan skull eller som en kontrast mot vad som skulle kunna hända, 

närmare bestämt jordens undergång. Men Pettersson visar hur den riktiga naturen inte är 

någon pastoral alls, ingen paradisisk idyll där människan bara kan ta för sig. Den är arbetsam 

och strävsam, men samtidigt väldigt givande om den behandlas på rätt sätt. När 

kulturmänniskan försöker dölja det strävsamma och fula med Guds natur genom att skapa en 

falsk idyll, straffas de genom den apokalyptiska varningen. Naturen är vad den är, både god 

och ond. Den kan vara tråkig och ful, men också vacker och fridfull. Den kan med glädje ge 

både virke till hus och säd till mat, men den kan lika väl göra det svårt för människan att leva. 

Människan klarar sig inte utan naturen, men naturen klarar sig inte heller utan människan. 

Alltså behövs människan i naturen som en respektfull herde tar hand om sina får. Att glömma 

naturens rätta jag och dess betydelse är en synd. Detta gör den moderna stadsmänniskan, och 

visas brutalt till rätta av naturen.

Sammanfattningsvis kan det tolkas som om Pettersson anser att människan i 

allmänhet ”kaxar opp sig” lite väl, och att det lätt kan gå ut över naturen om hon inte tänker 

efter. Människan och naturen bör leva i symbios och samförstånd med varandra, även om 

människan ändå har det huvudsakliga ansvaret då Gud är frånvarande. Pettersson har inget 

säkert svar på vad Gud har för sig, dock är han säker på att han som person inte är närvarande, 

däremot finns det gudomliga kvar i naturen. Och då Gud är frånvarande har alla sin stämma 
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att sjunga i hemkörens sång, växter som människor.
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Sammanfattning

I denna uppsats analyserar jag tre av Joel Petterssons berättelser ”Ena sabla 

lustigkurrar”, ”Luft under vingarna” och ”Stortallens saga” med syftet att försöka se hur 

förhållandet mellan människan och naturen ser ut och också hur författaren värderar detta 

förhållande. Jag har gjort detta utifrån ekokritikens troper pastoralen, apokalypsen, djuren och 

boendet.

Berättelserna visar olika bilder av förhållandet mellan människa och natur. I den första 

berättelsen visar Pettersson med hjälp av djurens trop hur även om människan är jämlik med 

djuren har Gud på ett tydligt sätt gett människan rollen som ledare. Detta låter författaren 

förstå att inte är en bra idé alls, eftersom människan är opålitlig och grälsjuk. Människan inser 

själv att det inte kommer gå, men Gud har bestämt sig. Det lutar åt samma förhållande i andra 

berättelsen, där Pettersson använder pastoralen och apokalypsens troper. Här har dock inte 

Gud bokstavligen gett människan ledarrollen, utan de har själva tagit den och sedan utsett 

djävulens ställföreträdare, teatersminkaren, som gud. Det Gud gör fel i denna berättelse är att 

han ser människan göra fel, men han bryr sig inte. Till slut får naturen själv nog och säger 

ifrån. I dessa två berättelser har människorna felaktigt fått rollen som härskare, i den andra 

blir de hårt straffade för det. I den tredje berättelsen visar Pettersson sin version av den bästa 

av världar. Detta gör han med hjälp av boendets trop. Även här är människan ledaren, men 

både hon och naturen inser att de behöver varandra. Det bästa är helt enkelt att leva i en 

hänsynsfull symbios med varandra. Alla har sin stämma i hemkörens sång. Detta är även det 

genomgående budskapet i Petterssons berättelser.

Berättelserna är oerhört aktuella och skulle kunna vara skrivna idag, med klimathotet 

hängande över oss och naturkatastrofer som avlöser varandra. Kanske är det en tidsfråga 

innan naturen tröttnar på människans oförstånd? Petterssons många naturnära berättelser är 

mycket intressanta att läsa ur ett ekokritiskt perspektiv, och i framtida längre uppsatser skulle 

det vara givande att göra en ekokritisk analys av hela Petterssons författarskap.
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