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1. Inledning 

Naturen, och kanske mer specifikt skogen, är något som Kerstin Ekman har en nära relation 

till. Hennes litteratur genomsyras ofta av naturen och dess inneboende varelser, oavsett om 

det handlar om människor, djur eller skogsväsen. Naturen är hos Ekman levande och 

självständig och både hård och vänlig. Hon är även känd för sina samhällsskildringar och det 

feministiska perspektiv hon inför i dem. Det finns en realism i hennes romaner som ibland är 

oerhört påtaglig, samtidigt som de också har en känsla av övernaturlighet, en fantastik som 

gör sig påmind genom trollkarlar, tarotkort och troll. I många av hennes romaner beskriver 

hon en samhällsutveckling som tar form under lång tid och hennes samhällsskildringar 

grundar sig oftast i någon form av historisk kontext. I hennes roman Rövarna i Skuleskogen 

(1988) får man till exempel följa civilisationens utveckling i Sverige under en period på 

femhundra år. Hon inkorporerar flera kända namn från den svenska historien i romanen 

samtidigt som hon själv hävdar att det inte är en historisk roman, utan att den snarare är en 

roman om historia.
1
 

 Men det är främst hennes natur- och samhällsskildringar som gör det intressant att 

diskutera hennes romaner utifrån ett ekokritiskt perspektiv och jag kommer därför i denna 

uppsats att undersöka Ekmans roman Rövarna i Skuleskogen. Jag kommer även att se till 

hennes "stridsskrift", essäsamlingen, Herrarna i skogen och hennes roman Hunden för att 

närmre diskutera hennes förhållande till skogen och det "icke-mänskliga". 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera Kerstin Ekmans roman Rövarna i Skuleskogen ur ett 

ekokritiskt perspektiv. Ekman använder sig mycket av naturen i sitt författarskap, precis som 

hon gör i denna roman. Det som gör Rövarna i Skuleskogen extra intressant är den protagonist 

som Ekman bestämt sig för att använda sig av. Huvudpersonen är ett troll som får smak för 

mänskligheten och det är hans resa mot det mänskliga som läsaren får följa. Trollets resa är 

också det som har fångat mitt intresse och därför tänker jag inrikta analysen på vad som utgör 

det mänskliga och hur han tillägnar sig det. Ekmans sätt att arbeta med naturen i romanen gör 

också att jag kommer inrikta mig på det i mina frågeställningar. 

 

 

                                                           
1
 Wright 1991, s. 303. 
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Vad har Skord för funktion i Ekmans roman?  

Hur används han för att kritisera den antropocentriska världsbilden, eller fyller han något 

annat syfte?  

Vilken natur- och samhällssyn för Ekman fram i romanen och hur förhåller Skord sig till den? 

1.2. Material 

Jag kommer primärt att arbeta utifrån Rövarna i Skuleskogen i denna uppsats, men Kerstin 

Ekmans roman Hunden (1986) och hennes essäsamling Herrarna i skogen (2007) kommer 

också att behandlas. Med hjälp av dessa tre verk kommer jag att närma mig både Ekmans 

naturskildringar och hennes användning av trollet Skord som en länk mellan det mänskliga 

och icke-mänskliga.  

 För den ekokritiska inriktningen kommer jag använda mig av Greg Garrards Ecocriticism 

(2012) eftersom det ger en heltäckande bild av ekokritikens framväxt och för att den 

diskuterar de ekokritiska troper som jag kommer att undersöka i uppsatsen. Jag kommer också 

använda mig av Ekokritik: Naturen i litteraturen: En antologi (2007) för att utifrån bland 

annat Tora Holmbergs artikel "Monster och gränser för det mänskliga: Exemplet 

djurmänniskor och tvillingar" diskutera Skords dubbla funktion som naturvarelse och 

mänsklig.  

1.3. Teori och metod 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av ekokritiken som övergripande perspektiv. Jag 

kommer även att diskutera språkets innebörd för protagonistens utveckling utifrån Roger 

Hazeltons tolkning av Friedrich Nietzsche, och även diskutera Ekmans relation till djur 

genom humanismen och posthumanismen. För att besvara min frågeställning kommer jag 

först att analysera Skords utveckling och funktion i romanen, sedan kommer jag att identifiera 

och analysera framträdande ekokritiska troper för att besvara frågan om naturen och 

samhället. 

1.3.1. Ekokritik 

Ekokritiken är en ganska ny teoribildning inom litteraturvetenskapen och begreppet användes 

första gången 1978 i en essä av William Rueckert. Han betecknade ekokritiken (ecocriticism) 

som "the application of ecology and ecological concepts to the study of literature."
2
 Sedan 

dess har ekokritiken utvecklats och fokuset har legat på att analysera texter utifrån ett 

ekocentrerat perspektiv.  

                                                           
2
 Görlin 2009, s. 5. 
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 Förhållandet människa - natur och litteratur - natur har blivit centrala utgångspunkter inom 

ekokritiken, och även förhållandet natur - kultur är en viktig utgångspunkt eftersom det är 

människans relation till sin omgivning som blir betydelsefull.
3
 Därför blir det också viktigt att 

analysera människans värderingar, moral och tankar kring sin omvärld och även kring en 

hållbar utveckling. Mycket som analyseras inom ekokritiken diskuterar på något sätt hur 

miljöförstöring och miljöpåverkan av olika slag framställs i litteraturen. Samtidigt öppnar 

ekokritiken även upp för ekologiska och politiska diskussioner eftersom den är starkt 

sammankopplad med miljörörelsen.
4
  

 En annan viktig del inom ekokritiken är att analysera människans antropocentriska 

världsbild. Det finns dragningar åt att vilja ersätta det dualistiska tänkandet, där jorden finns 

till för att försörja människan, till en mer holistisk, där människan, jord, växter och djur kan 

leva i ett mer symbiotiskt förhållande till varandra.
5
  

 Tre viktiga ekokritiska troper som jag kommer att använda mig av i denna uppsats är 

vildmark, pastoral och djur. Vildmark handlar om att finna det vilda i naturen, att leva utanför 

samhället och finna en ny och ren relation mellan mänskligheten och naturen. Man söker sig 

bort från de urbana städerna för att hitta tillbaka till naturens "otämjda landskap". Det är en 

längtan till en vild, hemsk men ändå vacker vildmark.
6
 Pastoralen är på ett sätt lik tropen 

vildmark. Här finns också en längtan till naturen, men som visar sig i det tämjda landskapet 

utanför det industrialiserade samhället. Pastoralen står för idyllen om den fria bonden och 

landsbygden som man kan finna i dialektisk tradition från antiken till idag.
7
 Tropen Djur 

behandlar människans syn på sitt förhållande till djuren. Till exempel kan en del av denna 

trop handla om hur människan tillskriver sina dåliga egenskaper som djuriska och genom det 

ställer sig över djuren. Det kan också handla om hur människan försöker frikoppla sig från 

djuren genom att hävda sin ställning som unik varelse. Tropen djur behandlar förhållandet 

mellan människan och djur, både domesticerade och vilda.
8
 

 Lawrence Buell har ställt upp en lista över vad som skulle kunna karakterisera ekokritisk 

litteratur: 

  1. The nonhuman enviroment is present not merely as a framing device but as a   

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

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

                                                           
3
 Garrard 2012, s. 3. 

4
 Görlin 2009, s. 3. 

5
 Garrard 2012, s. 202; Görlin 2009, s. 5. 

6
 Garrard 2012, s. 73. 

7
 Garrard 2012, s. 39. 

8
 Garrard 2012, s. 150. 
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  3. Human accountability is part of the text´s ethical orientation. 

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

   least implicit in the text.
9
 

Han beskriver också vikten av att analysera den mänskligt skapade miljön - urbana landskap 

och den av människan förändrade vildmarken.  

1.3.2. Humanism och posthumanism 

Litteraturteoretikern Ihab Hassan myntade 1977 begreppet posthumanism när han diskuterade 

en ny kultur och människosyn som var på intåg. Det nya tankesättets föregångare är 

humanismen vars filosofi tar fäste i en antropocentrisk världsbild där människan som unik 

varelse har ett högre värde än djuren. Det är en dualistisk filosofi som skiljer det mänskliga 

från det icke-mänskliga, det kroppsliga från det själsliga och delar upp tillvaron i en natursfär 

och en kultursfär.
10

  

 Posthumanismen ifrågasätter istället denna dualistiska ordning och vill förändra det 

humanistiska antagandet om det mänskliga medvetandets särställning. Det finns två 

inriktningar inom posthumanismen, den ena inriktningen diskuterar förhållandet människa-

maskin-hybrid och utsuddandet av dess gränser.
11

 Den andra inriktningen diskuterar 

förhållandet subjekt-språk-kunskap och ifrågasätter den relation som humanismen 

förespråkade som utmärkande för människans överlägsenhet.
12

 

 Det är framförallt den andra inriktningen som jag kommer att använda mig av i denna 

uppsats, och jag kommer använda den i syfte att diskutera både trollet som mänskligt eller 

icke-mänskligt och Kerstin Ekmans kritik av den antropocentriska världsbilden. 

1.3.3. Hazeltons tolkning av Friedrich Nietzsche 

Roger Hazelton skriver i "Nietzsche´s Contribution to the Theory of Language" (1943) att 

Nietzsche såg på språket som ett filosofiskt problem. Han fortsätter med att Nietzsche i Die 

fröhliche Wissenschaft utvecklar idén om att medvetandet inte är individuellt utan fungerar 

som en länk mellan människor. Medvetandet växer till sig under trycket av det 

kommunikativa behovet. När människor tvingas att kommunicera för att förstå varandra 

uppkommer "the art and power of communication" för att snabbt och subtilt kunna förstå 

varandra. Det betyder att kommunikation genom verbala utbyten av tecken föregår och även 

sätter villkoren för växandet av det individuella medvetandet. 

                                                           
9
 Görlin 2009, s. 12. 

10
 Öhman 2009, s. 80. 

11
 Öhman 2009, s. 81. 

12
 Öhman 2009, s. 83. 
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 Språket är det medium som låter två medvetna varelser kommunicera med varandra, och 

de kan bara kommunicera det som finns i medvetandet. Medvetandet utvecklas i kollektiva 

eller sällskapliga relationer vilket gör att Nietzsche ser på språket som ytligt, en symbolvärld 

som är generaliserad och vulgär.  

 När civilisationen växer går användningen av språket över från ett mer primitivt stadium 

där starka känslor dominerar till att mer och mer uttrycka det motsatta till känslor - tankar. 

Genom detta förlorar språket kraften att möta det riktiga behovet hos människor vilket leder 

till ett tyranniserande av människors känslor och handlingar. Människan blir därför slavar 

under orden menar han.
13

 

Every thought, idea, concept, is the "shadow" of a feeling, and hence is "obscurer, emptier 

and simpler" than the feelings to which it is thus related. It is not even a good shadow, for 

"passions do not speak in sentences", and "even our thoughts we are unable to render 

completely in words". If civilized language is thus inadequate to the communication of 

thought, how much greater is the esthetic violence accompanying its attempted 

communication of feelings!
14

 

 

1.4. Tidigare forskning 

Det har skrivits mycket om Kerstin Ekman och hennes romaner, men det är få som inriktat sig 

på just Rövarna i Skuleskogen. Maria Schottenius är en av de personer som forskat mycket 

kring Kerstin Ekman författarskap och hon har bland annat skrivit avhandlingen Den 

kvinnliga hemligheten (1992) som är en studie av Ekmans berättarkonst. Schottenius har valt 

att fokusera på det kvinnliga hos Ekman och har därför till större del riktat in sig på henne 

tetralogi om kvinnorna och staden: Häxringarna (1974), Springkällan (1976), Änglahuset 

(1979) och En stad av ljus (1983). Rövarna i Skuleskogen nämns, men behandlas inte. 

Däremot diskuterar hon kort romanen i artikeln "De underjordiska källorna".  

 Therese Eriksson har däremot behandlat Rövarna i Skuleskogen i En värld av berättelser 

(2011). Hon går kort in på Ekmans naturskildringar.  

Sigrid Ekblad har också diskuterat Rövarna i Skuleskogen i "Den nyckfulla slingrande 

trajectorian: Mötet mellan innehåll och form i Kerstin Ekmans Rövarna i Skuleskogen" 

(2012). Den behandlar dock formen mer än själva innehållet och naturen. 

Linda Haverty Rugg är en av få som diskuterat den ekokritiska aspekten i Rövarna i 

Skuleskogen i sin artikel "Revenge of the Rats: The Cartesian Body in Kerstin Ekman´s 

Rovarna i Skuleskogen" (1998). Haverty Rugg inriktar sig också på den cartesiska dualism 

hon finner i texten.  

                                                           
13

 Hazelton 1943, s. 50ff. 
14

 Hazelton 1943, s. 51. 
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Rochelle Wright diskuterar även hon Ekmans roman i "Approaches to History in the Works of 

Kerstin Ekman" (1991). Wright inriktar sig i denna artikel på Ekmans sätt att förhålla sig till 

historia. 

1.5. Kort referat av Rövarna i Skuleskogen 

Skord är ett troll som genom kontakt med två jättebröder, Granarv och Groning, får smak för 

"det goda". Det goda är en pannkaka som de lägger ut till honom som tack för att han skaffat 

hjälp till Groning när han fastnat under en stam han fällt ute i skogen. Genom kontakten med 

jättarna och deras mor, käringen, upplever han någonting annat mot det han är van vid i sitt liv 

i skogen. Han får se hur de har byggt något som liknar en jordhåla varifrån rök och doft av 

"det goda" kommer ifrån. Han förundras av de märkliga ting han ser vilket gör att han lockas 

ut mot stigarna i skogen som han vanligtvis undviker för att beskåda de som vandrar på dem. 

Detta leder till att han får slå följe med två syskon, Bodel och Erker, som börjar lära honom 

om omvärlden och det mänskliga.  

 Han följer de två barnen på deras färd som leder fram till Skuleskogens rand där de båda 

syskonen snart får stanna kvar på en gård för att arbeta. Skord däremot blir famulus under 

Magister Ragvaldus Ovidi på grund av sin förmåga att härma ljud, och i detta fall på grund av 

att han i perfekta ord härmat Ragvaldus latin. 

 Hans liv sträcker sig över femhundra år och han får se samhället utvecklas och uppleva 

många äventyr under denna tid. Han träffar bland andra Rudbeck d.y. och Descartes tjänare. 

Han arbetar som fältskär, sitter i fängelse, försöker tillverka guld genom alkemin och försöker 

bli erkänd som doktor. Han möter också sin stora kärlek Xenia som liksom honom har ett 

problematiskt förhållande till naturen eftersom hon som ung försvunnit spårlöst i skogen för 

att sedan återkomma tolv år senare, mycket förändrad. Skord upplever mycket under sin 

levnadstid och allting berättas i en historisk kontext där Ekman har fört samman fiktionen 

med den svenska historieskrivningen. 
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2. Analys 

2.1. Det icke-mänskliga blir mänskligt 

Kerstin Ekmans protagonist, trollet Skord, har en viktig funktion i Rövarna i Skuleskogen. 

Han är en varelse som är kommen ur skogen och nyfiket träder in i det mänskliga samhället 

och skapar en närmare kontakt mellan de två. Han blir ett mellanting, en länk, som sätter både 

naturen och samhället i fokus på samma gång och därmed öppnar upp möjligheten att jämföra 

de två ur ett mer jämställt perspektiv. 

 Man kan fråga sig varför Ekman väljer att använda sig av ett troll när hon skapar sin 

huvudperson. Krasst framställt kan man hävda att trollets funktion har med den långa 

tidsperiod som romanen sträcker sig över. Han lever i över femhundra år vilket ger Ekman 

möjlighet att låta läsaren följa en varelses upplevelser av den svenska historien utan att 

behöva introducera nya protagonister längs vägen. Hon får möjligheten att skapa ett 

emotionellt band mellan läsaren och trollet som gör att man under hela romanen sympatiserar 

med honom under hans långa väg genom mänskligheten. Men trollet har också en annan 

funktion, och den är att inkorporera både naturen och samhället i en kropp. Han som 

mellanting får genom sin dubbelhet möjligheten att se på världen utifrån ett mer holistiskt 

perspektiv. Han upplever förändringarna som sker och han står egentligen bredvid 

utvecklingen och ser på medan världen runt omkring honom blir mer urbaniserad. Maria 

Schottenius menar i artikeln "De underjordiska källorna" att trollet på sätt och vis är 

amoralisk.
15

 Eftersom han har en sidoposition som mellanexistens lyder han inte i direkt 

mening under de moraliska värden som hör mänskligheten till. För det mesta håller han sig 

inom de ramar som samhället har utformat, men han lyder också under sina egna naturliga 

instinkter och bejakar hela tiden sin naturliga sida. Ekman använder sig också av trollet för att 

lyfta fram centrala livsfrågor som har följt människan ända från medeltiden till 1800-talets 

industrialisering, och fortfarande gäckar människan idag.  

 Ekmans troll har det "klassiska utseende" som Ebbe Schön beskriver i sin folktrosamling 

Folktro från förr (2001) och som är en sammanfattning av hur ett troll oftast beskrevs när den 

svenska folktron dokumenterades. "Om ett riktigt gammalt troll skulle komma vandrande är 

det inte alls säkert att vi skulle märka vad det var. Ofta såg trollen nämligen ut som helt 

vanliga människor. Ibland hade de en svans [...] men långtifrån alltid."
16

 Trollen beskrevs ofta 

ha samma normallängd som människan, men det kunde variera. Ibland beskrevs de se ut som 

                                                           
15

 Schottenius, Maria, ”De underjordiska källorna” ur Nordisk Kvinnolitteraturhistoria på nätet 

http://nordicwomensliterature.net/sv/article/de-underjordiska-k%C3%A4llorna (2013.05.13). 
16

 Schön 2001, s. 73. 
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ett barn i tioårsåldern. Detta passar bra in på beskrivningen av Ekmans troll. Han beskrivs i 

inledningen likna ett barn, och när han väl blir gammal har han fortfarande sin gängliga 

gestalt och sin korta kropp som inte riktigt överensstämmer med människans. Han har heller 

ingen svans vilket försvårar upptäckten av hans sanna natur ännu mer. Schön beskriver också 

att trollen ofta klädde sig i människoliknande kläder, men att de ibland kunde vandra omkring 

nakna. Deras liv liknade också människans, och de höll sig med boskap och husdjur och de 

levde tillsammans i stora familjer och hade i stort sett samma intressen och bekymmer som 

människan.
17

 Många troll hade också förmågan att byta skepnad och trots att trollen i denna 

beskrivning verkar glada och tillfreds var de även sluga och hämndlystna.  

 Ekmans troll vandrar i början omkring naken och han har heller ingen kontakt med andra 

troll utan de beskrivs leva ensamma fast i flock.(s. 281.) De vandrar i varandras närhet, åt 

samma väderstreck, men de talar eller umgås inte med varandra. De har heller inte förmågan 

att ändra skepnad, men de kan ta djurhamn
18

, vilket trollet Skord ofta gör när han känner sig 

uttråkad, hungrig eller nyfiken.  

  Precis som i Schöns beskrivning kan Ekmans troll bli oerhört gamla. Schön beskriver 

deras långa levnad som räknade i ekskogars uppkomst och försvinnande.
19

 Ekmans troll 

Skord lever i femhundra år, men det förklarar inte hur länge han har levt ensam i skogen. 

Skords ålder är svårbestämd, men hans resa mot mänsklighet tar sin början när han 

fortfarande ser ut som ett barn, och tar sitt slut när han ser ut som om han vore en gammal 

man, i alla fall i den mänskliga världen. Schöns troll verkar ha förmågan att tänka förnuftigt, i 

alla fall till den grad att de kan ta hand om djur och bygga sina egna hem. Ekmans troll 

däremot bygger inga hem och lever ensamma, deras sinne är outvecklat och de har inte 

förmågan att ta större beslut än vart de ska sova: "Det finns ett fladder, ett viskande eller ett 

svagt svirr av vingar och där är rötter som letar sig om varandra och slingrar neråt och söker 

något med sina fina flimmerhår. Men de hittar så lite."(s. 13.) Sinnet tas upp av stora saker 

som köld, hunger och mättnad. De kan inte heller sortera sina upplevelser som människorna 

är kapabla till, utan allt rör sig runt varandra och in i varandra i deras huvuden. De styrs av 

mer primitiva känslor. 

 Hans inträde i samhället speglar en subjektsprocess som genom hela romanen utgör ett 

centralt tema. Hans utveckling mot en mer förnuftig varelse innebär dock att hans natursida 

komprimeras och inte längre dominerar hans inre. Den trängs successivt bort av 

                                                           
17

 Schön 2001, s. 76. 
18

 Att ta djurhamn: att föra in sitt medvetande i ett djurs kropp för att själv kunna styra det och uppleva vad den 

kroppen upplever. 
19

 Schön 2001, s. 75. 
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samhällssidans många idéer och funderingar och övertar till mycket hans inre och hans 

sinnesvärld. Det han till slut har kvar av sitt gamla jag är sina instinkter, sina djurlika 

beteenden som till exempel gör att han kan äta rå fisk, och en längtan efter det som lämnat ett 

hål i hans inre och som inte kan fyllas av civilisationen.  

2.1.1. Humanism 

Men vad utgör det mänskliga och hur kan man påstå att Skord utvecklas från en djurlik 

varelse till en mer människolik? Linda Haverty Rugg diskuterar i "Revenge of the Rats: The 

Cartesian Body in Kerstin Ekman´s Rovarna i Skuleskogen" hur René Descartes humanistiska 

idéer är synliga i Ekmans roman.
20

 Descartes idé om människans suveränitet över djuren har 

sin utgångspunkt i förnuftet. Marie Öhman beskriver i artikeln "Från humanism till 

posthumanism" hur Descartes utmärker förnuftet som mänsklighetens särmärke. Människan 

har förmågan att tänka, och människans väsen består i att tänka, att ha förmågan att skilja det 

sanna från det falska och det rätta från det orätta. Alla människor har av naturen detta 

förstånd, och det utgör utgångspunkten för all kunskap och sanning. Förnuftet utgör en tydlig 

gräns mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, och det sker på en essentiell nivå. Det är 

detta som skiljer människan från djuret menar Descartes. Djuret liknas istället vid en maskin, 

vilket det inte råder någon essentiell skillnad ifrån
21

. Öhman citerar ur Descartes Avhandling 

om metoden (1637): 

[O]m det funnes sådana maskiner som hade en apas eller något annat oskäligt djurs organ 

och yttre utseende, så skulle vi inte ha någon möjlighet att fastställa att de inte i allt är av 

samma natur som dessa djur; om det däremot funnes maskiner som liknade våra kroppar 

och efterhärmade våra handlingar, så långt detta i praktiken vore möjligt, så skulle vi alltid 

ha två mycket säkra medel att fastställa att de trots detta inte är riktiga människor. Det 

första av dem är att de aldrig skulle kunna sammansätta ord eller andra tecken och använda 

dem såsom vi gör, då vi meddelar andra våra tankar. Ty man kan väl tänka sig att en 

maskin är så inrättad, att den framsäger ord, ja, att den framsäger vissa ord, då en kroppslig 

påverkan åstadkommer vissa förändringar i dess organ, att den t. ex. då man vidrör en viss 

del av den frågar vad man vill säga den, och då man vidrör en annan ropar att man gör den 

illa, eller dylikt; men man kan inte tänka sig att den förbinder orden på olika sätt för att ge 

svar på den förnuftiga meningen av allt som yttras i dess närhet, såsom de mest förslöade 

människor kan göra. Och det andra är att även om dessa maskiner skulle utföra många 

saker lika bra som eller kanske bättre än någon av oss, så skulle de ofelbart misslyckas med 

vissa andra varigenom man kunde upptäcka att de inte handlade ledda av insikt [...].
22

 

Djuret är enligt Descartes reducerat till sin kropp och sina instinkter, och även förmågan till 

språk utgör en stor skillnad eftersom djuret bara har förmågan att härma, men inte skapa och 

framsäga ord som en människa med ett förnuft. Detta utgör ett bevis på att djuret inte har 

något förnuft eftersom det saknar ett "verkligt" språk. 
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 Haverty Rugg anser att Ekman i sin roman har missförstått Descartes och att hennes 

presentation av honom, både som en del av romanen och hur hans filosofi framställs, är 

alldeles för förenklad.
23

 Jag anser däremot att den övergripande tanken om vad som skiljer 

människan och djur åt fungerar bra för att visa på hur Ekman har valt att skilja på det 

mänskliga och icke-mänskliga. Att en djupare analys med utgångspunkt i Descartes filosofi 

skulle visa på felaktigheter i Ekmans tolkningar av Descartes må vara hänt, men som 

övergripande bild av den antropocentriska världsbilden han förespråkar fungerar den väl. 

 Ekman utgår ifrån en typisk västerländsk bild av relationen mellan djur och människa, det 

mänskliga och icke-mänskliga, när hon beskriver hur Skord i inledningen av romanen 

fungerar ute i mötet med människor och samhället. Han härmar ljud, men kan inte förstå 

innebörden av orden, utan lyssnar på det tonfall som används för att avgöra om det är gott 

eller ont. Avsaknaden av språket gör att han i stort sett saknar förmågan att tänka abstrakt, 

vilket resulterar i att han styrs av primitiva känslor, snarare än rationella tankar. Han kan alltså 

inte tänka i samma bemärkelse som människorna vilket gör att han ses som ett förvildat barn 

eller som djurlik och främmande. 

2.1.2. Språk, vägen från det icke-mänskliga till det mänskliga 

Ett centralt tema i Rövarna i Skuleskogen är hur viktigt språket är för Skords utveckling, och 

det är också den mest framträdande skillnaden mellan Skord som naturvarelse och Skord som 

mänsklig. Som nämnt har Skord från början inget mänskligt språk. Han förstår däremot 

jättarna i skogen och kan lyssna till fåglarnas tal. Han hör hur naturen talar runtomkring 

honom och i honom, och han verkar ha någon slags telepatisk förmåga som gör att han kan 

kommunicera med sin omgivning utan att själv behöva tala högt. Människotalet börjar han 

tillägna sig på samma sätt som han lär sig hur djuren i skogen låter och talar med varandra. 

Han lyssnar och härmar: "Han prövade att tala det och det gick fast det i början lät som när en 

stare härmar människotal, tonlöst och visslande."(s. 16.) Han har lätt för att härma de ljud han 

hör vilket gör att han snabbt börjar lära sig människornas språk. Trots att han inte har någon 

insikt om vad innebörden i orden kan vara, så fortsätter han att härma och lyssna.  

 Nietzsche menade att språket är det medium som sätter villkoren för det individuella 

medvetandets utveckling.
24

 När Skord så tillägnar sig språket växer också hans medvetande 

och hans sinne börjar utvecklas. Det är genom orden han utbyter med de två barnen Bodel och 

Erker som hans medvetenhet växer sig starkare och genom kommunikationen växer hans 
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ordförråd och hans förståelse. Hans tankeverksamhet blir alltmer aktivt och hans sinne börjar 

förändras.  

Hans medvetande liknar från början det medvetande man möter hos "den gråe" i Ekmans 

roman Hunden. Den gråe har bara svaga sinnesförnimmelser, precis som Skord beskrivs ha i 

inledningen. Han har inget behov av att kommunicera någonting annat än varningar och 

belåtenhet. Hans värld består i att släcka hungern, finna en plats att sova på och hålla sig säker 

från andra rovdjur. Han har ingen kontakt med andra varelser i skogen, och hans ser på 

mindre djur som föda. Skords liv i skogen är likartat, det handlar om överlevnad snarare än 

"att leva" som människor gör. Det är primitiva känslor som styr både Skords och den gråes 

beteenden, utan kontakt med någon de kan kommunicera med så skapas inget språk, och 

medvetandet fortsätter att styras av känslor och impulser. Kliar det på örat så kliar hunden på 

örat, oavsett vilken situation han befinner sig i. Ena stunden känner han sig hotat och befinner 

sig i försvarsställning, i andra så har han glömt det eftersom örat behöver sörjas om.
25

 Skord 

undviker liksom den gråe att gå i närheten av mänskorna under lång tid. De är skrämmande 

och oförutsägbara och beter sig inte som alla andra.
26

 Skord går i motsats till hunden dock 

självmant ut i människovärlden av nyfikenhet och löftet om att "det goda" han söker finns där 

någonstans. Hunden har däremot inte upplevt det goda vilket resulterar i att han är nöjd med 

sitt liv i skogen, och han ifrågasätter det inte heller, eftersom han inte har förmågan att göra 

det. Trollet är från början mycket lik ett djur på många sätt, men kontakten med 

mänskligheten skapar en längtan till att ingå i samhället och språket är hans väg dit. Varken 

trollet eller hunden har någon kontakt med sina egna, och de har heller ingen kontakt med 

andra djur som går utanför de grundläggande instinkterna om föda och fara. Men de är 

medvetna vid deras närvaro, och i de vet att "de andra" finns runtomkring dem.  

Ändå finns det några därinne i dunklet. De andra. Han vet att de finns där, vet och minns. 

Men de vill inte vid honom. Närhet har aldrig varit deras sak. Han försöker minnas men det 

är som att laga dvärgnät. Svält minns han därför att den river i hans tarmar nu. Och han 

minns trasor av ett ynkligt liv, ofta i dvala, som om han hade ätit sömntorn. [...] Ändå är det 

ett liv. För det mesta river de åt sig med fingrarna men det händer att de dukar på 

ormbunksblad. [...] De gör ingen illa, inte med avsikt och tanke. De far illa men de kommer 

inte på hur de skulle tillfoga skada. [...] De vandrar i lösa flockar, långt från varandra, ett 

trasigt följe, för att glo på människorna, längta och vämjas. [...] Inte kan de hålla fast 

någonting med sin tanke, lika lite som mellan sina fingrar som liknar vattenklöverns 

vajande grenar under ytan. (s. 280.) 

Detta är Skords urtillstånd, hans primitiva stadium. Här dominerar känslorna och de styr hans 

liv. Nietzsche menade att civilisationen tyranniserar människors känslor och handlingar och 
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gör dem till slavar under orden. I detta tillstånd är Skord ingen slav, men när han börjar 

tillägna sig människospråket så går känslorna över till att domineras av tanken, av förnuftet. 

Han blir alltmer civiliserad och språket blir en viktig del i hans utveckling. Dock har denna 

utveckling ett pris som visar sig först senare. 

 Skord skräms av den nya värld han har kommit till och en dag får han nog och flyr ut i 

skogen bara för att upptäcka att hans hans huvud är fullt av mänskliga ting. Språket har tagit 

hans huvud i besittning och han kan inte göra sig av med det. Allt det välkända och trygga i 

skogen ljuder inte på samma sätt längre. Skogens ljud formas istället om till att låta som 

hoprört och obegripligt människotal. Människornas namn för tingen i skogen kan han inte 

heller ruska av sig, han har tillägnat sig kunskapen, och den vill inte försvinna. Det Nietzsche 

menade med att civilisationen gör människorna till slavar under orden är att språket förlorar 

kraften att möta det riktiga behovet hos människorna när det blir för förnuftsbaserat. Enligt 

Nietzsche behöver människorna det känslopåverkade språket för att komma närmare sin 

omgivning och sig själva.
27

 Det som händer med Skord är att han upplever denna förlust 

väldigt tydligt. Hans process är inte lika utdragen och naturlig som civilisationsutvecklingen 

utan sker snabbt och brutalt. Det finns ingen gradvis förändring som kan mildra chocken han 

upplever när han upptäcker sin förlust. Hans relation till naturen kommer aldrig att kunna blir 

densamma igen och det är precis det Nietzsche menar att språket gör. Den ökar avståndet 

mellan naturen och människan, eller i detta fall trollet. Med civilisationen följer språkets 

vidgning och genom den möjligheten för människor att uttrycka större och mer komplicerade 

tankar. Detta tycks också leda till att människan kan skaffa sig större ambitioner och uttrycka 

dessa i kommunikation med andra. Med civilisationsutvecklingen ökar också möjligheterna 

för människorna att förstå sin omvärld och problematisera den på ett sätt som leder till nya 

tankar och begrepp som i sig vidgar språket och gör det möjligt för samhället att utvecklas 

ytterligare. När Ekman låter Skord tillägna sig allt mer av de mänskliga kunskaperna låter hon 

honom också tillägna sig mänskliga egenskaper som ambition, kunskapssträvan och 

äregirighet. 

 För att kunna tillägna sig det mänskliga språket måste Skord först förstå vad det är han 

upplever i människovärlden. Ekman låter trollet lära känna sin omgivning genom att använda 

sig av det som står honom nära; naturen. Den nya miljön förstås med hjälp av liknelser och 

metaforer. Liknelserna gör också att naturen fortsätter att vara en stor del av trollets 

referensram, vilket också gör att han för in naturen i samhället. Ekman låter även 
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berättarrösten använda sig av metaforer och liknelser från natur och djurliv vilket gör att 

naturen ständigt är närvarande i texten och inte enbart när Skord får tala. Människorna insuper 

vad de hör som björnmossa suger i sig bäckvatten (s. 181.), ett ofattbart stort tal beskrivs som 

mängden ettor under en stor gran (s. 164.), åren strömmar trögt som åvatten (s. 177.), stugorna 

kurar som djur i kylan (s. 133.) och hjärtat slår som fågelvingar i bröstet (s. 209.). Till och 

med världen liknas vid en risig skog vars tal låter som sorlande vatten. (s. 306.) Detta är ett 

viktigt grepp som Ekman använder sig av. Hon låter aldrig samhället ta överhand i romanen 

trots att historien till mestadels utspelar sig i människovärlden. Det finns en rättvisa i hennes 

sätt att låta naturen och samhället få lika mycket utrymme. Men samhället ses sällan som 

någonting levande trots att det växer, medan skogen levandegörs med jämna mellanrum. 

Precis som i Herrarna i skogen verkar hon ha en närmre relation till naturen än till samhället i 

romanerna, och det visar sig tydligast när hon beskriver hur den mörka skogen innebär en 

större trygghet än ett hus med låsta dörrar. Hon ser på skogen som en vänligt sinnad kropp 

och som en vän i mörkret, och denna syn överför hon på Skord, vilket visar sig i hans 

liknelser.
28

 

2.1.3. Posthumanism 

Enligt humanismen skulle Skord inte kunna tillägna sig språket som en människa har 

förmågan att göra. Han skulle inte kunna utveckla ett förnuft eftersom han helt enkelt inte är 

mänsklig. Trots det så utvecklar Skord ett förnuftigt tänkande, och han verkar inte vara ensam 

om det. Ekman beskriver bland annat en frett som Skord har ett förnuftigt samtal med. Han är 

uppvuxen i människovärlden och har därför lärt sig om det mänskliga. När de två talar med 

varandra berättar Skord för fretten om en fältskärskista han haft under trettioåriga kriget. Han 

berättar stolt om vad den innehöll men fretten blir inte imponerad. Han frågar istället varför 

ägandet är så viktigt för människan och påtalar att han faktiskt trott att Skord var någonting 

annat än vad han visade sig vara. (s. 245.) Skord tar mycket illa upp och inser själv vilken 

inverkar det mänskliga har haft på honom. Hans samhällssida verkar ta över allt mer och han 

har ingen möjlighet att stoppa den utvecklingen. Fretten däremot har lyckats behålla naturen 

inom sig, och det kanske just på grund av att han aldrig haft möjligheten att försöka ingå i det 

mänskliga samhället. Ekman sätter trots allt den humanistiska tanken om förnuftet som ett 

krav för att tillägna sig språket, och att detta förnuft endast kan innehas av människor på prov 

genom Skord och fretten.  
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 Haverty Rugg menar att Skord är ett medel för att övervinna den cartesiska logiken.
29

 I sitt 

tillägnande av det mänskliga språket och ett logiskt och moraliskt tänkande går han emot 

humanismens filosofi, och det verkar vara ett sätt för Ekman att skaka humanismens 

antropocentriska världsbild i grunden. Inom den posthumanistiska traditionen däremot skulle 

bilden av djuret som tillägnar sig förnuft inte vara någonting konstigt. Djuret har tidigare 

fungerat som en bild av "de andra" mot vilken det mänskliga har formats och förnuftstanken 

är central, men i posthumanismen går man emot den dualistiska ordningen och menar att 

skillnaden mellan människa och djur är socialt betingat. Språket ses som en struktur istället 

för en relation mellan språk och subjekt, som humanismen hävdar.
30

 Språket är en skiljelinje 

mellan djuret och människan och gränsdragningen är inte ett sätt att skilja människan från 

djuret utan snarare ett sätt att visa på att djuret också kan ha ett språk, ett språk som inte 

människan är medveten om eftersom också språket är socialt betingat: "Språklig mening 

uppkommer i interaktion inom en språkgemenskap [...] Ett språk som utvecklats hos lejon är 

därför bara begripligt för just lejon och det mänskliga språket som uppkommit bland 

människor är på motsvarande sätt tillgängligt bara för människor."
31

 Djur anses ha ett större 

moraliskt värde inom posthumanismen än inom humanismen och bör betraktas med samma 

moraliska övervägande som människor.
32

 Ekman ger uttryck för en liknande tanke i Rövarna i 

Skuleskogen eftersom Skord behandlas på samma sätt som en människa. Han får chansen att 

utveckla sig till någonting större genom sin kontakt med mänskligheten och hans avsky mot 

våldshandlingar riktade mot djur speglar ganska troligt Ekmans egen avsky.  

 Det finns alltså en rörelse i Ekmans roman mot en posthumanistisk perspektiv snarare än 

ett humanistiskt. När Ekmans roman publiceras 1988 har rörelsen mot posthumanism redan 

tagit sin början. Man kan se hennes roman som en del av rörelsen mot en mer posthumanistisk 

tanketradition, oavsett om den är medveten eller ej. 

2.1.4. Gemenskap/Samhälle - Ensamhet/Skog 

I såväl Rövarna i Skuleskogen, Hunden och Herrarna i skogen skymtar en likadan syn på 

skogen och samhället fram. I Ekmans litteratur verkar skogen innebära ensamhet, medan 

samhället innebär gemenskap. Rövarna i Skuleskogens protagonist Skord lever för sig själv 

inne i skogen innan han lockas ut i samhället. Var gång han återvänder till skogen är han 

antingen ensam eller i en sorts gemenskap med rövare som endast hålls samman av de 
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hemskheter de har utfört. Det finns ingen vänskap mellan rövarna och ingen sorg om någon 

dör. Det är ett hårt och isolerat liv. Rövarna lever för stunden och de vill ofta glömma sitt 

förflutna. Skogen representerar även en trygghet för trollet. Han rör sig i den, endast med sig 

själv som sällskap, och lyssnar efter skogens röster. I skogen finner han en inre frid han inte 

kan finna någon annanstans. 

 För den gråe i Hunden innebär skogen också en ensamhet, men en ensamhet som handlar 

om överlevnad, speciellt i inledningen då det är vinter ute. Han slåss om asen i den frusna 

jorden och han pinkar revir vart han än går. För honom representeras samhället av den familj 

han av misstag springer ifrån. Han glömmer dock snart gemenskapen inne i huset med de 

andra hundarna och människorna och hans minne upptas endast av skogen och den ensamhet 

det medför. 

 I Herrarna i skogen beskriver Ekman en skogsrädsla som innebär att de flesta människor 

som rör sig i skogarna väljer att stanna nära stigarna. Ekman som gärna rör sig inåt skogen 

upplever genom det en ensamhet som likt Skord är fridfull.
33

 Men hon påpekar också att 

människan har ett djupt beroende av skogen och att den utgör den svenska kulturens kärna.
34

 

Naturen är för dagens människor ett ställe att exploatera. Ekman beskriver ett utarmande där 

människan tar det man vill från skogen utan att lämna något tillbaka.
35

 Ett beteende som gör 

att skogen är i fara. Essäsamlingen är inte bara en sorts hyllning eller samlingsverk, den 

beskriver också människans framfart och dess konsekvenser. Hon beskyller dock inte 

människorna för att vilja skövla skogen, utan menar att det är okunskap om skog och mark 

som gör att ingen agerar, trots att viljan finns.
36

 Det finns en klar ekologisk kritik av hur man 

behandlar skogen i dagens samhälle, och hennes sätt att förankra skogen i historien får läsaren 

att också uppleva denna kritik. Hon låter läsaren lära känna skogen för att sedan berätta att 

denna kulturella kärna möjligen kommer att försvinna. Ekman beskriver stundtals skogen som 

ensam, och stundtals människans känsla av ensamhet och rädsla som möter henne i anslutning 

till skogen. I denna rädsla visar sig en gemenskap av de som inte vågar sig in i skogen, eller 

som inte bryr sig om den alls. Samhället och skogen beskrivs som två olika entiteter som 

ibland skaver mot varandra. Gemenskapen syns också i hur Ekman beskriver miljörörelsens 

och politikernas påverkan på den svenska skogen när det gäller miljöfrågor.
37

 Här är det två 

gemenskaper som ibland förenas och ibland splittras på grund av diskussioner och beslut som 
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rör den natur som de har, eller känner att de har, ett ansvar för. Skogen kan förena, fast på 

håll. Kommer man den nära så är det den tidlösa ensamhet som Skord upplever i skogen som 

människan har chans att uppleva. Ekman framställer i dessa tre verk skogen och samhället på 

tre olika sätt, men de har alla gemensamt att skog och ensamhet hör ihop, medan samhälle och 

gemenskap gör det. 

 I Rövarna i Skuleskogen finns det två personer som tydligt rör sig i sfären mellan natur och 

samhälle; det är Skord och hans kärlek Xenia. Från början är de båda två ensamma varelser 

som inte kan avgöra vart de hör hemma. Skord kommer från naturen, från ensamheten, och 

träder in i människovärlden. Xenia kommer från samhället, från gemenskapen, men 

försvinner som barn i skogen och återkommer efter tolv år mycket förändrad. Hon är inte 

längre den vanliga människa hon en gång var utan har ett beteende som påminner om det 

Skord hade när han trädde ut ur skogen. Hon har svårigheter att koncentrera sina tankar kring 

specifika händelser och hon har inte längre någon tidsuppfattning som hon kan sortera sina 

minnen och erfarenheter efter, utan de blandas huller om buller i hennes sinne. Hon har precis 

som Skord tillägna sig förmågan att ta djurhamn och liknar mer Skord i hans urtillstånd än en 

människa. Xenia har gjort en liknande resa som Skord, fast i motsatt riktning.  

 i Folktro från förr beskriver Schön hur troll ibland kunde föra bort människor för att sedan, 

bara timmar eller flera år senare, låta dem återvända. I vissa fall åldrades den bortförda 

personen som vanligt och i andra fall inte alls. De hittades ofta igen vid den plats där de 

försvunnit. Detta kallades att bli bergtagen.
38

 Xenias försvinnande handlar troligen om en 

bergtagning. Hon försvann spårlöst vid en bäck och återfanns igen på samma plats tolv år 

senare. Inga spår lämnades efter henne och hon har genomgått en dramatisk förändring som 

ingen kan förklara. "Ofta var det tyvärr så att den som hade varit hos trollen aldrig riktigt blev 

människa igen. En bergtagen [...] hade fullkomligt glömt sitt modersmål och hade allt 

framgent ´sitt språk för sig´. Andra blev inbundna och tystlåtna eller veliga och galna."
39

 

Beskrivningen av Xenia passar väl in på en person som blivit bergtagen: 

Flickan var blek och verkade likgiltig för vart de förde henne. [...] Hon liknade ett barn som 

farit illa så att dess ansikte blivit fårat och märkt. [...] Och en lukt, tät och omisskännlig. [...] 

Om han vågat sig på ett försök att beskriva den skulle han kanske ha sagt mandel. Sötma 

med en smula bitterhet. Mossa. Stensöta. Pälsen på en katt som legat i solen. Men nästa 

gång han passerade henne där hon satt hopkrupen i stolen verkade hon luktlös som vatten. 

När han rörde sig nära henne såg han att också hon vädrade. Näsvingarna rörde sig. Vad var 

det för en människa? (s. 342f.) 
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Hennes personlighet påminner Skord om djur, och om sig själv. Hon verkar leva i sin egen 

värld, i sitt eget huvud. Hon förstår människospråket men reagerar sällan på det. Hon är 

tystlåten, inbunden och hennes familj funderar på om hon kanske blivit galen. Skord verkar 

också överväga möjligheten av en bergtagning fast han inte nämner det högt, men han frågar 

Xenia vilket namn hon haft där borta, men hon svarar honom inte. 

 Haverty Rugg diskuterar också denna slutsats om Xenias försvinnande: "Xenia was 

missing, presumed dead. In fact, she was bortford (taken away) or more specifically bergtagen 

(carried off to the mountains)."
40

 Ekman låter sin protagonist finna en annan varelse lik 

honom. När de väl lär känna varandra förenas de i en gemenskap som de inte kan dela med 

någon annan. De har hittat varandras motsatser, och den enda person som någonsin fullt ut 

kommer att förstå dem. I samma bemärkelse som Xenia blivit bergtagen, kan man påstå att 

Skord har blivit "stadstagen". Han hamnar i samhället och gemenskapen och kan inte riktigt 

lämna den. Han söker hela tiden efter något, efter kunskap, efter bekräftelse. Xenia däremot 

har levt i skogens ensamhet vilket har fått henne att söka närheten till och lugnet i skogen. De 

har båda förändrats av den miljö de levt i, på både gott och ont. När de möts är de båda 

anpassade till den andres ursprungliga värld, de har bytt plats med varandra. De har levt i 

båda världarna och har genom det erfarenheter från både skog och samhälle, från både 

ensamheten och gemenskapen. 

Ekman låter Skord och Xenia byta plats med varandra och finna den kontakt de aldrig kunde 

fått med någon annan. Hon kombinerar de två sfärerna skog och samhälle och skapar genom 

det förälskade paret en koppling mellan skog och samhälle, en bild av ett symbiotiskt 

holistiskt leverne. Genom att göra detta löser hon även upp de attribut som hör samman med 

sfärerna. Ensamheten och gemenskapen förenas och kan genom Skord och Xenia upplevas på 

båda sätten, eller ingen av dem. De är förenade i en tvåsamhet som inte går att sära på. De har 

gått från att vara halva till att känna sig hela. 

 När Xenia dör blir Skord förtvivlad och utropar det som han mest förknippar med 

kärleken: "Jak vil hällir döö än skilias fran thik!" (s. 422.) Det var den första kärleksyttring 

han någonsin hörde och orden har kraft. Schottenius skriver i "De underjordiska källorna" att 

denna kärlek är det som till slut gör att Skord får en mänsklig själ, och så småningom kan 

dö
41

. Han har redan innan bevisligen tillägnat sig mänsklighet, men Schottenius har nog rätt i 

sin tanke. Han förblir delad fram till hans möte med Xenia, och efter hennes död är han inte 
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längre hel. Xenia dör i sin säng, i sitt ursprungliga tillstånd i gemenskapen i hemmet. Hon 

återvänder till det hon en gång varit. När Skord sedan är döende vandrar han långt ut i skogen 

för att lägga sig till vila. Också han återvänder till sitt ursprung precis som Xenia. Han 

återvänder till ensamheten och den skog som en gång närt honom. Medan Xenia dör i sängen 

med taket över sig och blir begraven med jorden över sig, somnar Skord in med den bara 

himlen över sitt huvud, det är hans tak. Hans kropp begravs heller inte utan uppslukas av 

skogen, den tar honom tillbaka. Gemenskapen och samhället utgörs av en instängdhet som 

människan verkar föredra. De vill skydda sig genom kollektivet. Ensamheten och skogen 

utgörs i motsats till det en frihet som djuren hellre verkar vilja leva i. En ensamhet som 

begränsar dem samtidigt som den också öppnar upp dem inför naturen. När Xenia dör 

upplöser Ekman den holistiska bild som hon skapat genom de två udda varelserna. För en 

stund har skogen och samhället fått leva i symbios med varandra, men när Xenia försvinner 

kan inte Skord hålla samman de två vilket leder till att dualismen åter får råda. För en stund 

rådde en annan världsordning för Ekmans två karaktärer. De levde lyckliga i symbios med 

varandra, andra djur och naturen, och de var lyckliga, inte bara genom varandra, utan även för 

att de under en kort period fick uppleva en värld där ingen stod över någon annan.  

 Genom att bygga upp en holistisk värld och sedan lösa upp den visar Ekman på en kritik av 

människans framfart och utveckling. En värld där alla har lika värde skulle inte kunna klara 

sig. Människan har med sitt språk och sitt förnuft och sin tro om att vara en unik varelse inte 

förmågan att stanna kvar i ett tillstånd där lugn och samhörighet råder. Ambitioner och idéer 

kommer alltid att få människan att söka efter mer. En holistisk världsbild, hur skön den än 

låter, skulle inte överleva människan. När Skord (senare i analysen) beskriver en natur som 

människan inte längre rör sig i flyger tankarna åter igen till den holistiska tanken. Men 

människorna verkar inte ha förmågan att ingå i den, trots att de har förmågan till så mycket 

annat.  

2.2. Ekokritiska troper 

2.2.1. Djur 

Skord är inte i direkt mening ett djur, trots att han ofta benämns som sådan. Men hans 

beteende och hans likhet med ett djurs sinne gör att han hellre benämns som djur än 

människa. Han är lite av en hybrid, en mellanexistens. Tora Holmberg diskuterar 

hybrider/djurmänniskor i "Monster och gränser för det mänskliga" och hon skriver: "En 

människa med djuriska beteenden blir en anomali genom att överskrida gränsen mellan det 
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djuriska och det mänskliga."
42

 Och det är precis vad Skord är. Hon diskuterar egentligen 

denna hybridform i anslutning till berättelser om "förvildade" barn som vuxit upp utanför 

samhället, i naturen, och i gemenskap med djur. Hon menar att när en anomali av detta slag 

visar sig så utmanar det människans sätt att placera sig själva och djuren i olika kategorier. 

Hybriderna väcker en fråga om vad som är essentiellt mänskligt och om det går att finna detta 

hos barnen. Holmberg menar att ifrågasättandet av det essentiellt mänskliga blir en hotfull 

fråga och det enda sättet man kan hantera den på är att omförhandla gränserna som utgör det 

mänskliga. Istället blir det en fråga om vad som är mänsklig natur och vad som inte är det.
43

 

 Skord är ingen människa i direkt mening, men inte heller ett djur. Han liknar mer de 

mellanexistenser som behandlas som förvildade barn. Han har samma potential som en 

människa, vilket har visats, men han har ändå sina gamla instinkter kvar vilket gör att han inte 

bara har mänskliga drag. Han har levt likt ett djur i skogen och det är något han inte kan göra 

sig av med. Det har Ekman präntat in i hans inre, och det märks tydligt i hans förhållande till 

naturen som skiljer sig starkt från människans. Han är inte rädd för det vilda, han har levt i 

det, precis som dessa vilda barn. Ekman har skapat en vild naturvarelse som blir farlig i sitt 

sökande efter det mänskliga. 

 Xenia är också väldigt lik dessa vilda barn. Hon är en människa som har vuxit upp i skogen 

utanför samhället och sin familj. Ekman ger inga svar på om hon har bott med troll eller om 

hon på något vis har överlevt av sig själv. Hon är som tidigare nämnt i alla fall mycket 

förändrad. Hon har tillägnat sig egenskaper under den tid hon var borta som påminner om 

Skords, hon känner en avsky för djurskinn, hon ser på dödandet av djur med ambivalenta 

ögon. Om djuret nyttjas till fullo kan det nog finnas en acceptans, men när det ska göras en 

kappa av dem, då går det för långt. Hon är en ensam varelse innan hon träffar Skord och hon 

passar inte in i människovärlden. Ekman verkar ha använt sig av en ordlek i skapandet av 

Xenia. Hennes namn påminner mycket om xenofobi som betyder intensiv irrationell rädsla för 

främlingar, eller efter grekiskans xe´nos som betyder ´främling´eller ´gäst'.
44

  

 De båda har likheter med Ekmans protagonist i Hunden, den gråe. De har ett beteende som 

påminner om hans överlevnadsinstinkter. Hunden minns essentiella saker som föda och 

hunger, men han har också förnimmelser som utgörs av saker som fladdrar omkring i hans 

inre. I Xenias huvud fladdrar det omkring, Skord har övervunnit fladdrandet. De vädrar båda 

två precis som hunden och luktsinnet är för alla tre ett viktigt element för att minnas. 
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Människans luktsinne är inte lika utvecklat som hundens, vilket också utgör en markör till att 

något inte står rätt till. Ekman använder sina hybrider för peta hål på den "mänskliga 

illusionen". Xenia har precis som de förvildade barnen återvänt från naturen. Ekman låter 

alltså gränserna för vad som utmärker det mänskliga hela tiden korsas och utmanas. Hon är 

nyfiken på vad som händer om gränserna löses upp. 

 Enligt en antropocentrisk logik bör olikheter snarare än släktskap mellan arter betonas. Om 

gränserna utmanas måste de återupprättas och skyddas. Djurmänniskan handlar enligt 

Holmberg om spänningen mellan närhet och avstånd. Hon tar upp att människan försökt att 

distansera sig från djuren genom att ta diskussionen till det innersta i kroppens uppbyggnad. 

Det räcker inte med de ytliga olikheterna, utan det måste finnas något essentiellt som skiljer 

djur och människor åt. Att strukturera i hierarkisk ordning i syfte att ställa människan ovanför 

djuren är en strävan att distansera sig från dem. Genom att också hävda att människan har ett 

kulturellt avstånd till djuren bygger bara på denna strävan. Men Holmberg pekar på att 

människan oavsett sina försök att distansera sig från djuren trots allt inte kan göra det helt och 

hållet. Hon menar att människa också innesluter det djuriska eftersom människan inte kan se 

sig som "utanför" naturen, utan "den andra" finns hela tiden där.
45

 Men den antropocentriska 

ordningen kräver att skillnader upprätthålls vilket Holmberg menar blir tydligast i berättelser 

med apor: 

Aporna är de som skapar mest diskursiv spänning då de hotar kulturellt etablerade 

föreställningar om vad det innebär att vara människa. Vi kan inte vara människor, och 

samtidigt "bara" en primat. Därför produceras i text efter text specifika 

mänsklighetsmarkörer som moral, logiskt tänkande, språk och förmåga till empati. 
46 

I Skords fall uppfyller han ingen av dessa markörer i inledningen av romanen utan lär sig 

dessa i kontakt med människor. I slutet av romanen har han tillägnat sig alla dessa 

mänsklighetsmarkörer och borde därför kunna klassas som mänsklig. Ekman låter alltså både 

Skord och Xenia stå i spänningen mellan närhet och avstånd och hon får dem att utgöra ett hot 

mot den antropocentriska ordningen genom att vara detta mellanmänskliga väsen som fritt rör 

sig mellan dessa två poler. Skord representerar snarare en antropomorfisk ordning där han 

som djur har ett beteende som styrs av mänskliga motiv. Antropomorfism innebär: "the 

attribution of human feelings or traits to nonhuman beings or objects or natural phenomena."
47

 

Ekman låter gränserna ruckas genom att det mänskliga och det djuriska samlas i en och 

samma kropp. Holmberg karaktäriserar en sådan figur som monstruös med vilket hon menar 
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ett gränsöverskridande objekt som vägrar att låsas fast i en specifik position längre än 

tillfälligt.
48

 Det monstruösa har dubbla funktioner genom sitt gränsöverskridande, de kan 

användas för att stärka hegemoniska berättelser eller utmana dem. Ekmans kärlekspar är 

artöverskridande vilket Holmberg skulle se som utmanande av det hegemoniska, men 

eftersom de båda också hamnar i positionen att vara lite av mellanmänskliga varelser så 

skrider de inte direkt över gränsen, men de petar tydligt på den.  

2.2.2. Vildmark 

Troperna vildmark och pastoral förekommer ofta i den ekokritiska litteraturen och beskrivs 

som två motsatta topoi
49

, och de används för att gestalta olika typer av litterära landskap: 

locus amoenus, det ideala landskapet som beskrivs som skönt och tjusande, och locus 

terriblis, det hotfulla och vilda landskapet. Vildmarken utgörs alltså av det mer okända och 

outforskade landskapet som inte brukas av människan utan är vilt och ibland farligt. En annan 

bild av vildmarken som oftast förekommer i romantisk litteratur är den sublima vilda naturen. 

Den står i kontrast till den mer mörka och vilda bild som locus terriblis står för. Det sublima 

vilda naturen är skräckinjagande samtidigt som den fascinerar.
50

  

 I Rövarna i Skuleskogen är det skogen som är den vilda naturen, speciellt det outforskade 

djup i skogen dit ingen människa under tiden romanen utspelar sig i, vågar röra sig. Denna 

skog är vild och vacker, men också mycket farlig. Skord flyr många gånger in i skogen för att 

söka skydd. Han känner trygghet i denna vilda omgivning, medan människorna tvekar att 

träda alldeles för långt in i dess mörker. Ekmans vilda skog illustreras utförligast när Skord 

vandrar djupt in i den och tappar sin tidsuppfattning: 

Nu kom han in i den skog som åldrades lika långsamt som han själv. Mossan tog tid på sig. 

Lavarna väntade i tålamod på regnet. [...] Åldriga träd hade murknat av röta inifrån och stod 

och väntade på den stormil som skulle kasta dem ur den stenbundna jorden. Men de kunde 

vänta länge och bara ett knirkande i veden när vinden drog genom kronorna talade om vad 

som skulle hända en gång när de väntat färdigt. [...] Allt detta skedde mycket tyst och så 

långsamt att det tycktes ske i en annan tid, en som andades långsammare. 

 

Lavarna drog sin knottriga hinna över orörliga pannor, hjässor och ryggar av sovande sten. 

Ute i klapperstensfälten och i rasbranterna var sömnen så djup att den liknade död. Varken 

lav eller mossa fick fäste. Där tycktes stenens innersta vara orörlighet och kyla. Men det 

fanns en värme som ruvade också dessa stenägg. Vågor och bränningar hade rört dem. De 

hade andats och andades ännu; de väntade. (s. 278.) 

Ekmans vilda skog är lugn och sövande samtidigt som den är mörk och skrämmande. Den 

visar tecken på att stå utanför tid och rum, samtidigt som den långsamt åldras och förändras. 
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Den har stått där så länge människan kan minnas. När Skord rör sig i den kan han höra hur det 

talas under jorden och mellan stenarna och hur rösterna letar sig in i honom. Hans öron och 

näsa känner igen skogen, men hans ögon kan inte se skogen som den en gång var; namnlös 

och fylld av primitiva instinkter och känslor. Ekmans skog är både den fascinerande sublima 

vildmark som romantikerna älskade och det vilda hotfulla locus terriblis. Skord ser på skogen 

som det vackra vilda landskap som han längtar efter trots att han väljer att leva i samhället. 

Det fortsätter att fascinera honom och hans längtan tillbaka in i det vilda visar också att han 

anpassat sig till människans sätt att romantisera naturen. För honom är den inte skrämmande, 

och istället för att söka den i litteratur söker han den i verkligheten när han behöver känna sig 

trygg. Det är en flykt från civilisationen och han återvänder till skogen för att återhämta sig 

och hämta kraft för att fortsätta leva i samhället. Återhämtningen är en del av den sublima 

vildmarken, och det är en återhämtning från stadens moraliska och fysiska smutsighet som 

renas genom naturens närvaro.
51

 Men Skord hör inte hemma i skogen längre.  

[...] fötterna var inte längre vana vid vassa stenar och risbrötar. De var inte hårda som horn 

utan ömskinnade och blödande. Och det var så mycket jämmer i huvudet. [...] Han hittade 

ingen stig längre. Skogen vred sig som en stor klocka runt honom. Bäckvattnet skvalpade i 

magen och allt han tog i munnen smakade vattnigt: odon, kråkbär och bitar av gulnande 

fårticka. Var han än försökte lägga sig ner stötte skogen bort honom. Den gjorde sig vass 

och blöt, den kylde och stack. (s. 279f.) 

Han kan inte längre leva enbart i skogen, hans kropp har förändrats så mycket att den har 

blivit mjuk och känslig som en människas. Han kan därför inte återvända till skogen som det 

troll han en gång lämnade det som, han kan inte sova på stubbar och äta barr, han har blivit 

mjuk och kan därför inte söka sig hemåt, utan kan, precis som människan, bara längta till den 

vilda naturen på håll. Ekman låter sin skogsvarelse förstå att det mänskliga har ett pris, och 

hon låter honom aldrig helt känna sig hemma i någon av världarna. Naturen försakar honom 

och samhället är inte så gott som han tänkte sig från början.  

 René Descartes såg inte bara på djur som mekaniska, utan även naturen var som maskiner 

och styrdes av naturlagar. Hans idé om att människan med sitt förnuft kunde tillägna sig 

kunskap om hur världen fungerar och genom det få makten över naturen gav honom beviset 

på att naturen fanns till för människan att utnyttja.
52

 Människorna i Ekmans roman rör sig ut i 

skogen för att livnära sig på den, hugga ner den och bygga hus och hagar av den. De plockar 

bär och rötter och jagar djur för att föda sina magar. De jagar räv och mård för skinnet och 

pälsens skull och de behandlar både naturen och djuren som lägre stående varelser. Enligt 

Lynn White Jr så kommer denna dualistiska tanke från kristendomen, och mer specifikt 
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Uppenbarelseboken där Guds vilja är att människan ska exploatera naturen för sin egen skull. 

Han menar vidare att den ekologiska kris som världen befinner sig i kommer att förvärras så 

länge som den kristna doktrinen fortsätter att accepteras som sanning.
53

 Rövarna i 

Skuleskogen behandlar många aspekter av den kristna tron, och det till mycket på grund av att 

Sverige under tiden romanen utspelar sig var ett djupt religiöst land, men också för att 

kristendomen erbjuder svar på frågor om mänskligheten som Skord ställer. Men den 

dualistiska tanken kommer tydligt fram i verket samtidigt som den genom Skord ifrågasätts. 

När Ekman beskriver skogen i Herrarna i skogen använder hon sig både av 

historieskrivningar och sina egna upplevelser. 1300-talets skog, den skog som läsaren först 

möter i romanen, beskriver hon som utanför den mänskliga ordningen och en nyttoskog.
54

 I 

skogen härskar inte de mänskliga lagarna, utan i den rör sig rövare och skogsväsen. Dit in når 

inte civilisationen utan där härskar vildmarken, och det är en vildmark som ingen, eller få, 

människor har sett. Att det också var en nyttoskog visar också på människans hantering av 

skogen. Bären och träden och djuren nyttjas av människan. Men det fanns i Sverige stora 

öppna bygder också, och skogen sågs som en ekonomisk resurs och var föremål för 

gränsdragningar och tvister runt ägd mark. Man benämnde skogens frukter efter vilken nytta 

de hade, eller om de var farliga. Skogen exploateras, men Ekman låter i Rövarna i 

Skuleskogen det innersta vara lämnat åt skogens folk och vildmarken skapar historier om troll 

och andra otyg som rör sig i den och måste blidkas för att det ska gå väl för människorna.
 55

 

Skogen började redan då jämra sig över den behandling den fått utstå menar Ekman, och det 

har fortsatt ända in i modern tid. Vildmarken är idag inte så vild längre, speciellt inte 

Skuleskogen som har blivit en nationalpark underhållen av människan. Längtan ut till det 

vilda, fascinerande, det skrämmande lyckas Ekman ta tillbaka i sin roman. Hon lyckas också 

återuppväcka den vildmark som en gång i tiden fanns vid Skule och genom sina egna ord, och 

hänvisningar till sanningar i Sveriges historia, förmedla denna vilda mörka svenska skog fylld 

av onda och goda väsen till läsaren. Människorna i Rövarna i Skuleskogen aktar sig för den 

vilda naturen. De trivs bäst med att hålla sig i utkanterna, hugga träd och livnära sig på 

boskapsskötsel ute på öppna fält. De vill leva i den pastorala idyllen. 

 En annan vildmark som mer liknar den sublima vilda naturen, eller pastoralen, möter 

läsaren när Skord tar med den döende Ragvaldus ut i den skog han aldrig vågat beträda. 

Trollet tar honom till en plats som han i alla år har sökt efter. "Vi är långt inne i Skuleskogen. 
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Här växer lind och hassel som du har frågat efter, Här finns allt det som du har längtat till och 

här har det funnits hela tiden." (s. 91.) Denna vildmark visar på att den vilda och många 

gånger mörka natur som Ekman oftast framställer också har någonting vackert i sig, 

någonting som verkligen kan överraska och fascinera. Det vilda behöver inte vara otäckt och 

mörkt, utan kan även vara vackert och skönt.  

2.2.3. Pastoral 

locus amoenus, det tjusiga och sköna landskapet, finns även den representerad i Ekmans 

roman. Enligt Hansson brukar de "fasta ingredienserna" i pastoralen bestå av: "[...] lummiga 

gläntor, böljande bäckar, fåglar som sjunger, skogsgläntor med mjuka kullar, porlande bäckar 

och susande träd där herdarna vallar sina får och lever ett enkelt liv i harmoni med naturen 

bortom civilisationen."
56

 I Rövarna i Skuleskogen finns flera naturskildringar som på olika 

sätt visar på den pastorala idyllen. Ett exempel är när Ragvaldus Ovidi råkat ut för ett överfall 

i skogen och efteråt kommer till en fäbodvall. Han möter kvinnan som ensam tar hand om de 

kor och getter som går på bete där och känner av hur tryggheten omsluter platsen. Kvinnan 

känner sig trygg med sina djur runtomkring sig och när han iakttar hennes arbete upplever han 

inte henne som ansträngd. Hon visar på en typisk pastoral bild där arbetet ute på landsbygden 

inte kopplas till det hårda arbete som det faktiskt är. Ragvaldus ser bara det vackra och rena i 

det hon gör och hur gott det är. Det pastorala livet ute på landsbygden är äkta, medan livet i 

staden, i samhället, är falskt.
57

 Han ser på kvinnan som naturlig och äkta, hur hon lever i 

harmoni med de djur hon passar och utför sitt arbete utan möda. Som förvisad präst ser han då 

på sig själv, staden och dess människor som ytliga och falska. Det sanna livet finns inte i 

staden. 

 Men det finns också en lite annorlunda form av pastoral i romanen som inte riktigt liknar 

den typiska bilden som pastoralen står för; en längtan ut i naturen, till landsbygden, och 

förskönandet av bonden och hans arbete. Pastoralen upplevs genom Skord och hör till hans 

sätt att förstå sin omvärld. När han första gången ser insidan av ett hus liknar han det vid 

skogen. För honom är huset en kontrollerad skog i miniatyr, och han förstår människornas 

benägenhet att bygga hus genom att de vill leva i en skog som är kontrollerad och trygg.  

De hade gjort hålet [i taket] för att elden skulle kunna komma dit den ville och samtidigt 

vara kvar hos dem. Mellan dem och solen for dessa strömmar av gnistor. [...] Härinne 

pissade man inte på golvet. Kreaturen som inte visste bättre gjorde det förstås [...] De var 

här för att vara djur i skogen. [...] Stammarna reste sig mot himlen. Marken var täckt av 

prasslande torrt gräs och av barr. Ett stenröse var uppmurat nedanför himmelshålet som var 
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deras sol. [...] De tyckte om liknelser. De hade gjort en bild av skogen. Härinne var den inte 

ett grönt virrvarr, inte snår och ris och oländighet, utan ordning. [...] De hade vatten i ämbar 

och inte störtande nerför berghällar. [...] De hade till och med gjort sig gryt i skogen och där 

kröp de in och boade när mörkret kom. (s. 23.) 

Det är inte en typisk bild av en pastoral, men för Skord är det ett kontrollerat och ordnat 

landskap som vandrare på stigar och vägar längtar efter. Människorna som sover ute i naturen 

längtar bort från det vilda in till det ordnade och trygga. Den längtan ut i den av människan 

ordnade naturen är här omvänd och blir en längtan in i samhället, in i kollektivet där mat och 

värme är en självklarhet. Det blir också som en längtan för Skord. Han ser på civilisationen 

som ett tämjt landskap, som en förlängning av husen, och han längtar på ett sätt dit. Staden är 

hans pastoral, hans idyll, trots att den senare i livet kanske inte når upp till de idylliska 

förväntningar han haft. Han är inte en människa men väljer att leva sitt liv i människovärlden 

och hans levnad verkar gå ut på att finna kunskap, att lära sig hantverk och att medverka i 

någonting större än sig själv. 

2.2.4. Staden 

Naturen är också påverkad av människan på många sätt. Under trettioåriga kriget tjänar Skord 

som fältskär och uppmärksammar hur inte bara människorna lider av kriget utan även djur 

och växtlighet. Han ser sönderskjutna trädkronor, skändade kroppar som människorna 

dekorerat grenarna med och döda eller döende hästar som ligger blodiga övergivna på 

slagfältet. Det är människans destruktiva sida som hamnar i blickfånget här. De väsnas och de 

har ingen respekt för vare sig döda eller levande. Samtidigt så fortsätter livet under jorden för 

de djur som lever där, och fåglarna har kommit för att picka på kadavren. Han hittar sin häst 

Qinnamon döende och fylls av hat:  

Utan att öppna munnen talade han till henne. Han sa något som inte var sant men som en 

gång skulle bli det. De är döda, sa han. Det är slut med dem. Gräset är nertrampat och 

avbränt. Men det ska växa opp nytt gräs. Genom golven ska det också växa. Det ska bända 

opp katedralernas golvstenar. Trä ska multna och murar vittra sönder i regnen. Korsen ska 

falla, galgarna, steglarna, hjulen. De ska multna. 

Hästarna ska ströva i gräshavet och det ska vara tyst. Bara fåglarnas röster och svirrandet av 

vingar, bäcksorlet, havets attacker mot den tåliga stranden ska du höra [...] (s. 229f.) 

Det är ett tydligt hat mot makt och civilisationen som kommer till synes, ett hat mot kyrkan, 

kungar och rättssystem. Skord har en synsk förmåga och man kan tänka sig att det inte enbart 

handlar om att Qinnamon ska få frid i sin död. Han låter henne se en framtid där människan 

inte längre regerar och där naturen har tagit tillbaka det som en gång tillhörde henne. I 

visionen lever djur och natur i symbios med varandra och tiden är lika obefintlig eller långsam 

som i den djupaste skog. Ekman beskriver vildmarken som att den ligger i dvala och väntar. 

Naturen är tålmodig och har inte bråttom, men det finns ändå lite av en sorts apokalypstanke i 
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att den en dag kommer att ta över igen. Människan blir bara en besökare som kommer och går 

i skogens nästan tidslösa levnad. De gör ett gästspel, men precis som skogen och havet under 

digerdöden tog tillbaka de byar och de land och åkerbruk som övergavs kommer den en dag 

att återerövra de platser som innan människan bara var en del av naturen. (s. 100.) Naturen 

känner ingen sympati, den lever utanför de mänskliga känslorna, och även fast humanismen 

hävdar att naturen endast följer specifika lagar, så är det en levande entitet som bara har ett 

annat sätt att leva på än människan. I Herrarna i skogen beskriver Ekman också tanken att 

skogen så småningom kommer ta igen allt den förlorat. Hon beskriver det även som en avig 

tillfredsställelse att kunna tänka på skogen som ett hot mot människan. Något som dock 

skrämmer henne är tanken på att skogen istället skulle utarmas för att till sist utplånas och 

lämna människan ensam kvar. Skogen behövs för att människan ska kunna andas menar hon 

och en kritik som riktar sig mot människan blir synlig: "Att bli människa är ett brott som 

måste sonas [...]"
58

 Hon ser in i människans gamla religioner och slår fast att trauma är det 

som förbinder människan och den natur hon en gång i tiden var. Det är trauman som bettet i 

äpplet, kvisten som bröts i den heliga skogen och de stockar som likt döda kroppar flöt nedför 

floden när Gilgamesh hade kalhuggit Cederberget.
59

 Detta trauma hon har upptäckt är orsaker 

till att människan lever som hon gör med en avsaknad av närhet till naturen, och med en bild 

av att människan står högre än andra levande varelser. 

 Man kan även finna en underliggande kritik i Rövarna i Skuleskogen som har med den 

antropocentriska världsbilden att göra. Hon hävdar inte att människan och djur och natur ska 

leva i en fullständigt holistisk värld, men hon ifrågasätter den civilisationsutveckling som 

snabbt sker i samhället. Eftersom Skord både är en varelse formad av naturen och samhället 

har han en unik förutsättning att se på den mänskliga utvecklingen och hur den påverkar 

naturen. Han frågar sig själv om alla kanske inte skulle leva bättre i naturen, och behåller man 

det i tanken så kan man se att både Ekmans roman och essäsamling talar för en levnadsstil 

närmare naturen, och inte en levnadsstil som för människan längre bort från den. Hon 

förespråkar ett förhållande som hon själv har till naturen, där skogens närhet blir tryggare än 

ensamheten i hus.
60

 Samtidigt låter hon Skord uppleva ensamhet i skogen och gemenskap i 

samhället, vilket skulle syfta på att ett mellanting, ett symbiotiskt förhållande mellan natur 

och samhälle där människan får leva med och lära känna både sin natur- och samhällssida. 

Hon verkar trycka på vikten av att lära känna sin natur, vilket förstärks genom hennes senaste 
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essäsamling Se blomman (2011) som både diskuterar och lär ut naturens växtligheter till 

läsaren.  

 Staden i Rövarna i Skuleskogen jämförs med ett ekorrbo och är mycket annorlunda från 

den landsbygd och den skog Skord är van vid. Han känner sig fri i staden och ingen vet vem 

han är, här är han anonym och behöver inte i samma utsträckning oroa sig för att bli 

genomskådad som någonting annat än mänsklig. (s. 211.) Här kan han känna en annan sorts 

trygghet mot den i skogen, och här kan han leva i den värld han vill utan att oroa sig alltför 

mycket. Det är Uppsala han har hamnat i, och staden är stor med många invånare. Det är inte 

bara människor som bor i staden utan precis som i byarna han bott i finns det många djur som 

delar staden med människorna. Skord verkar entusiastisk över att ha hamnat i staden och han 

märker också att det finns mer att lära sig här än ute på landsbygden. 

 Men staden är inte heller den ett ställe att gömma sig på. Snart börjar människor ifrågasätta 

hans levnad och Skord tvingas ljuga. Människorna visar sig vara både falska och godhjärtade i 

staden. Han stannar för att han här kan fördjupa sina kunskaper om världen och för att tanken 

om ambitioner och berömmelse börjar fylla hans sinne. Att bli ihågkommen är något som helt 

plötsligt blir viktigt för Skord. Ekmans troll vill inte längre vara ett troll, han vill ingå i 

mänskligheten och han söker samma ambitioner som människan gör i städerna. 

3. Slutdiskussion 

 Det Ekman för fram i sin roman är inte en antropocentrisk världsbild. Hon kämpar emot 

det dualistiska tänkandet samtidigt som hon låter sig själv förlora kampen i sin egen roman. 

Skords utveckling till att slutligen tillägna sig egenskaper som gör honom mänsklig får 

honom att delta i denna kamp mot Ekman. Han vill att civilisationen ska gå framåt och trots 

att han hela tiden har en sida av sig själv som är rotad i naturen så utlöser hans utveckling 

samma problematik som Nietzsche såg i språket. Han kan inte utvecklas och samtidigt stanna 

kvar i naturen. Han måste röra sig bort från den känslodominerade sfären till den 

förnuftsbaserade. I och med det står protagonisten för ett antropocentriskt synsätt, men Ekman 

låter honom inte stanna där. Han, och Xenia, är de hybrider som kan utmana det mänskliga, 

och därigenom det dualistiska tänkandet. Det är de som kan riva ner muren mellan människa 

och djur, de utgör de monstruösa figurer som är gränsöverskridande och kan utmana det som 

"normalt" ses som mänskligt. Deras mellanexistens är farlig, och Ekman spelar på det. Hon 

låter Skord och Xenia skapa en helhet tillsammans som representerar det holistiska tänkande 

som hon ändå verkar sträva efter. 

 Att leva i holistisk symbios är en idyll i Ekmans värld och människan verkar tyvärr inte 
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vara mogen att leva i symbios med sin omgivning, trots att de har förmågan till det. Hon har 

förlorat kontakten med sin natursida, vilket hon bevisar behövs genom Skord och Xenia. De 

är medvetna och har kontakt med sin natursida och därför verkar de också finna en inre frid 

vilket ingen annan karaktär i romanen gör.  

 Skord fyller i Ekmans roman också funktionen av att vara bärare av Ekmans natursyn. 

Jämför man natursynen i Herrarna i skogen och de analyserade troperna vildmark och 

pastoral så har hon ett speciellt sätt att framställa sin natur på. Naturen är en egen entitet fylld 

av liv, speciellt den vilda skogen. Den står utanför den mänskliga tiden och den väntar. På sitt 

sätt är den hotfull i sin väntan, speciellt när Skord beskriver en värld utan människor för 

Qinnamon. Det är som en vision av den enda möjliga framtid där naturen kan leva i symbios 

med samhället, genom att människorna slutar existera och samhället får slukas av naturen, 

eller där man återgår till en mer naturnära existens och skogen åter kan bli en nyttoskog men 

som också vördas som att den har en egen existens, en egen själ. Skogen kan också gömma 

det som människan längtar mest efter. Precis som Ragvaldus finner sin frid i skogen kan 

människan i sig finna frid genom att ta till sig skogen som en del av sig själva istället för att 

skjuta den ifrån sig och förfrämliga den. Skord för in naturen i samhället genom sitt 

användande av metaforer och liknelser, men han för också in samhället i skogen genom sitt 

språk och mänskliga tänkande. Det finns ett liv i Ekmans skog som döljs av det "hemska 

yttre". Skord är guiden som kan visa människan vägen in på grund av sin dubbelhet.  

 Romanen avslutas med tal om att det ska läggas järn genom landet, industrialiseringen är 

på intåg. Här avslutas historien om Skord, han dör innan järnvägen blir sanning i Sverige. Det 

är som att hans död och järnvägens intåg får representera en gränsdragning i den svenska 

historien, den nykommande är något han inte kan anpassas till, han måste dö, inte bara för att 

han nåt sitt mål; det mänskliga, utan även för att han som mellanexistens inte längre kan leva i 

det samhälle som är under uppbyggnad. Hans tid är slut. Trollens och otygens tid är slut. Nu 

följer början på ett mer realistiskt tänkande där det okända och mystiska byts ut mot 

rationalitet. I detta kan inte Skord leva vidare, han är en orealistisk mellanexistens som inte 

får plats i det nya samhället och dess synsätt. Det kanske också är ett förebådande om den 

skövling och naturdöd som kommer upplevas, det som är starten till vad Ekman stundtals 

kritiserar i Herrarna i skogen. Naturen lever i Rövarna i Skuleskogen, men frågan är om den 

kommer överleva människan. Skord har förutspått det.  
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