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INLEDNING  
 
 

Vurmande, vindlande, vidsträckt – Ekmans bok och uppsatsens syfte 

”I den här boken färdas man inte från punkt till punkt i en rak linje. Stigarna slingrar. Ibland 

förlorar de sig. Det oväntade dyker upp och det fula och farliga som man frestas göra en 

omväg kring måste man ändå till slut igenom. Den som ofta går i skogen känner igen sig.”1  

Så skriver Kerstin Ekman i förordet till sitt mastodontverk Herrarna i skogen (2007). Ekman 

liknar här bokens struktur vid skogen själv och framhåller att texten inte alltid kommer att bli 

den enklaste läsningen, men att läsaren kommer att belönas. Recensenten Alexandra Coelho 

Ahndoril beskriver detta i sin recension:  
 

Boken är vidsträckt och skiftande som storskogen själv, och den som vill göra  
Ekman sällskap får finna sig i att vägen slingrar, vänder och snor, den leder  
ibland ut till ingenting och är ofta snårig. Men den erbjuder mycket att se, rika  
stunder och underbara möten.2  

 
Emma Eldelin är inne på samma spår i sin text ”An Amateur’s Raid in a World of Specialists? 

The Swedish Essay in Contemporary Public Debate”, då hon argumenterar för att Ekman i sitt 

förord ger sin läsare instruktioner hur denne skall läsa hennes verk.3 Så vad säger dessa 

instruktioner till läsaren? 

          Herrarna i skogen är en essäsamling i sju delar där Ekman formulerar sin blid av 

skogen och dess betydelse för människan. Detta ur alla möjligt tänkbara synvinklar såsom 

jakt, skogsbruk, ekonomiska aspekter, historiskt, som diktningsplats, flora och fauna. Med 

avstamp i lövskogarna och medeltiden får vi möta Herr Olof och Dantes skogsrädsla, där det 

mänskliga psyket är som mest vilt och skogen är en avbild av människans själ. Vidare kastas 

läsaren in i de skogar vilka åter slutit sig kring, och gömt spåren av, de blodiga slag som 

utkämpades av Caesar och hans män. Detta blandas upp med Aeneiden där Vergilius driver 

sin hjälte uppför Tibern in i skogen och dess mysterium. Från antiken föser Ekman sin läsare 

vidare in i nästa biotop: barrskogen. Där får läsaren stifta bekantskap med djuren som bor där, 

jakten och pengar som härbärgeras där. Hon belyser skogen från alla håll och kanter; från 

svensk samtidspoesi till Gilgamesheposet, skogens varelser blandas med statliga utredningar, 

historiska inslag, Gunnar Ekelöf, Carl von Linnés kategoriserande. Allt samlas in och 

                                                        
1 Kerstin Ekman, Herrarna i skogen, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2007, s. 11. 
Hädanefter kommer sidhänvisningar ske i den löpande texten. 
2 Alexandra Coelho Ahndoril, ”Kerstin Ekman: Herrarna i skogen”, Göteborgs-Posten 2007-03-20.  
3 Emma Eldelin, “An Amateur’s Raid in a World of Specialists? The Swedish Essay in Contemporary Public 
Debate”, Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Volym 2, Artikel 27, 2010, s. 449–469; 
anförd passage, s. 455. 
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blandas, men det blir ändå aldrig rörigt. Inger Dahlman på Norrköpings Tidningar 

sammanfattar detta väl: ”Påläst till tänderna i förgånget och närvarande har Kerstin Ekman 

ställt samman sin bibel om skogen.”4 Mottagandet var övervägande positivt med lovsånger 

om stilen, innehållet och Ekman själv. Recensenten Susanne Holmlund går så långt som att 

kalla den generationsöverskridande då hon i Sundsvalls Tidning skriver att: 

 
Men Kerstin Ekman har gjort det och nu skrivit en bok som i sin översvallande  
rikedom, sin lärdom och sin personliga närhet och med sitt vackra språk för  
generationer kommer att framstå som Den Stora Boken Om Skogen.5 
 

Med en sådan disparat blandning förpackad i en bok om 558 sidor kan man inte annat än 

fråga sig: Vem är läsaren? Detta är precis vad Alexandra Kronqvist, kritiker på Sydsvenskan, 

gör: ”Ändå undrar jag när jag tar mig fram genom denna tätbevuxna text, dessa myriader 

fakta, namn, referenser, årtal, historiska personer, litterära citat staplade på varandra: Vem är 

denna bok skriven för?”6 Det är i denna fråga min uppsats tar sitt avstamp.  

 
Frågeställningar som: Om och på vilket sätt Kerstin Ekman frångår den essäistiska traditionen 

och vad säger det om den ideala läsaren? Kan kritikerresponsen ge några ledtrådar? Huruvida 

det finns en tilltänkt modelläsare, och hur denna i så fall skulle se ut? Detta skall undersökas 

och diskuteras. 

         Syftet med denna uppsats blir således att söka finna svar på hur Kerstin Ekman som 

modellsändare i Herrarna i skogen skapar, vad Umberto Eco kallar för modelläsare och dess 

förhållande till den essäform som Ekman utövar.  

 
Forskningsläget samt uppsatsens teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Emma Eldelin ställer sig i ”Generalistens dilemma? Tre essäister i samtidens litterära 

offentlighet” (2009) frågan om vi bland dagens essäister kan finna lärda generalister, och om 

så är fallet, vad dessa essäisters auktoritet skulle bottna i. Med generalist avses ”forskare eller 

tänkare som vill skapa överblick och sammanhang i en värld av långt driven specialisering”.7 

För att svara på denna fråga jämför Eldelin litteraturkritiken av tre essäisters verk, med fokus 

på recensenters hantering av genre och författarroller.  

         Eldelin berör i ”An amateur´s Raid in a World of Specialists? The Swedish Essay in 

contemproary Public Debate” (2010) Ekmans Herrarna i Skogen. Där statuerar boken 

                                                        
4 Inger Dahlman, ”Herrarna i skogen”, Norrköpings Tidningar 2007-03-25.  
5 Susanne Holmlund, ”Kerstin Ekmans Stora Bok Om Skogen”, Sundsvalls Tidning 2007-03-20.  
6 Alexandra Kronqvist, ”Vilse i skogen”, Sydsvenskan 2007-03-26. 
7 Nationalencyklopedin, ”Generalist”, http://www.ne.se/lang/generalist/181047, hämtad 2013-12-05.  
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exempel då Eldelin undersöker essäistens roll i det moderna samhället – om man verkligen 

kan tala om en amatörs räd mot specielisterna idag. Svaret Eldelin kommer fram till är att 

situationen är relativt oförändrad från Montaignes tid fram till idag, med den enda skillnaden 

att hänvisning blivit praxis. Generalister idag måste kontinuerligt hänvisa var kunskaper är 

inhämtade, vilket leder till att litteraturlistorna blir längre och längre. Ekman berörs i 

aspekterna persona, genre och läsning.  

         Eldelins senaste bidrag till essäforskningen är: ”Att väga det ovägbara: Om essän som 

humanistisk form” ur Humaniora i kunskapssamhället. En nordisk debattbok (2012). Där 

diskuterar hon essäns position på den vetenskapliga såväl som den humanistiska arenan. 

         Karin Lögdberg lägger ytterligare en pusselbit då det gäller essäistiken som form, då 

hon i sin magisteruppsats ”Svårt att dela upprördheten. Om essäer, klassifikation och makt” 

(2004) diskuterar bibliotekens sätt att sortera essäer efter innehåll och inte form.  

         Det existerar vidare tre avhandlingar om Kerstin Ekman. Den första är Maria 

Schottenius Den kvinnliga hemligheten. En studie i Kerstin Ekmans berättarkonst (1992), i 

vilken den moderna kvinnans sökande efter mening avhandlas. Vidare kommer Det mörka 

våldet. Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap (2005), författad av 

AnnSofi Andersdotter som vill visa på en tilltagande melankoli i Ekmans romankonst med 

hjälp av psykoanalytisk teori. Slutligen undersöker Cecilia Lindhé Ekmans bildbyggande och 

hur det är förbundet med romanens estetik i Visuella vändningar. Bild och estetik i Kerstin 

Ekmans romankonst (2008).  

 
Kritik kan riktas mot alla undersökningar, denna uppsats är inget undantag. Läsning är alltid 

en selektiv process och jag är att betrakta som en empirisk läsare. Denna uppsats söker på 

intet sätt göra anspråk på att vara heltäckande av varken Ekmans essäkonst eller förhållandet 

mellan läsare och essän. Materialet är därutöver alldeles för begränsat. Materialet skulle 

kunnat utökas med förslagsvis Kerstin Ekmans Se blomman (2011) då den i likhet med 

Herrarna i skogen är en naturessä, men är enligt min mening inte representativt då hon där 

haft en medförfattare i form av Gunnar Eriksson. Uppsatsen kommer således endast kunna ge 

en pusselbit i forskningen om vem Ekman är som essäist. Hur ett verk som Herrarna i skogen 

samspelar med sina läsare och på vilka plan.  

          Min studie har en teoretisk bas i Umberto Eco och hans teori om modelläsare, således 

följer ett stycke som skall försöka klarlägga teorin. Vidare skall frågan om vad en essä 

egentligen är benas upp, vilket följs av en kort presentation av Herrarna i skogen. Därefter 

inleds diskussionen. Uttrycket modelläsare och modellsändare kommer att stå som ledord och 
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gå som ett eko genom uppsatsen. Tanken är att litteraturkritikernas gensvar på Herrarna i 

skogen skall få agera ett nyanserade inslag här och var, då även de är att betrakta som 

empiriska läsare. 

 
Umberto Eco och modelläsaren 

Den italienske semiotikern Umberto Eco talar om begreppet modelläsare, ”The Model 

Reader”, vilket är en del av hans teori skapad för att analysera skönlitteratur. Eco menar att en 

text är genomvävd av tomma platser vilka modellsändaren lämnat till modelläsaren att fylla 

ut. Eco skriver att: ”[…] det är just detta icke sagda som skall aktualiseras på den nivå där 

innehållet aktualiseras. Och därtill kräver en text i högre grad än något annat budskap läsarens 

aktiva och medvetna medverkan.”8 I en kommunikationsprocess finns alltså en avsändare, ett 

budskap och en mottagare. För att texten och budskapet skall aktualiseras krävs det alltså en 

läsare. Eco skriver: ”En text vill att någon hjälper den att fungera.”9 Detta menar han är att 

betrakta som textens existensvillkor: ”Med andra ord: en text avsänds till en som aktualiserar 

den – även om man inte hoppas (eller vill) att denne existerar konkret och empiriskt.”10 Eco 

skiljer här på empiriska läsare och modelläsare: 
 

The model reader of a story is not the empirical reader. The empirical  
reader is you, me, anyone, when we read a text. Empirical readers can  
read in many ways, and there is no law that tells them how to read, because  
they often use the text as a container for their own passions, which may  
come from outside the text or which the text may arouse by chance.11 

 
Den empiriska läsaren behöver alltså inte alls tolka texten såsom avsändaren avsåg att texten 

skulle tolkas, då denne konstruerade texten. Däremot ”har den empiriske läsaren 'filologiska' 

plikter”, skriver Eco och menar att läsaren ”har en plikt att återfinna avsändarens koder med 

största möjliga approximation”.12 Särskilt om läsaren vill ”realisera sig som Modelläsare”.13 

Jag själv är alltså att betrakta som en empirisk läsare och de kritiker och recensenter som 

utvärderat verket är även de att betrakta som empiriska läsare. Vi har ett ansvar för texten och 

hur den tolkas.  

             Modelläsare är således, enligt Eco, en fiktiv person vilken läser texten på ett sådant 

sätt texten är tänkt att läsas. En slags instans i texten. Likaså är modellsändaren en instans. 

                                                        
8 Umberto Eco, ”Modelläsaren”, Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion Del 2 (1991), 
red. Claes Entzenberg, Cecilia Hansson, Lund: Studentlitteratur 1993, s.119-137; anfört citat, s. 121. 
9 Eco 1993, s. 122. 
10 Eco 1993, s. 123. 
11 Umberto Eco, Six walks in the fictional woods, Cambridge, Mass & London:  
Harvard University Press 1994, s. 8.  
12 Eco 1993, s. 134. 
13 Eco 1993, s. 134. 



  5 

Eco ser på modelläsaren och modellförfattaren som två textstrategier där han säger att: 

”Textsammarbetet är, ber jag att få upprepa, ett fenomen som förverkligas mellan två 

diskursiva strategier, inte mellan två individuella subjekt.”14 Eco lyfter här fram vikten av 

interaktionen mellan modelläsaren och modellförfattaren, då han menar att författaren 

ständigt befinner sig i en dialog med sin tilltänkta läsare. 

           När författaren organiserar sin textstrategi refererar denne till kompetenser såsom 

kunskaper och koder vilka skänker innehåll åt uttrycken författaren använder. Författaren 

måste här ”anta att summan av de kompetenser han refererar till är densamma som den hans 

läsare refererar till. Därför måste han förutse en modelläsare som är kapabel att medverka till 

aktualiseringen av texten på det sätt som han, författaren, tänkte sig och att som tolk göra 

samma drag som han gjorde då han skapade texten.”15 Därmed kalkylerar, enligt Eco, 

författaren med en viss kategori av läsare, den föreställda läsaren.16 Detta är en slags 

målgrupp, ett medelvärde på modelläsaren. Författaren ”sörjer för att varje term, varje 

uttryckssätt, varje encyklopedisk kunskap är just den som deras läsare kan förväntas förstå”.17   

         Medlen författaren har att bygga upp sin modelläsare i texten med är många: Valet av 

språklig kod, stil, form och valet av encyklopedisk kunskap.18 Det krävs således en språklig 

kompetens och en förmåga att klargöra premisser för att dekodifiera det språkliga 

budskapet.19 Eco skriver att avsändarens kompetens inte nödvändigtvis är likvärdig med 

mottagarens eller vice verse. Vidare menar han alltså att det existerar mer eller mindre 

kompetenta läsare vilka kan göra mer eller mindre kompetenta tolkningar.20  

           Denna fråga har även Jonathan Culler intresserat sig för i sin text ”Litterär kompetens”. 

Där undersöker han de system av koder och konventioner vilka styr läsarens tolkning. Han 

menar att läsning inte är en fri aktivitet utan att läsaren har en överenskommelse med diktaren 

om vad denne skall söka efter i texten. I samstämmighet med Eco menar Culler att: ”Frågan 

är inte vad faktiska läsare eventuellt gör, utan vad en idealisk läsare måste veta implicit för att 

läsa och tolka verk på sätt som vi finner acceptabla, i överenskommelse med den litterära 

                                                        
14 Eco 1993, s. 134. 
15 Eco 1993, s. 125. 
16 Umberto Eco, The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts (1979).  
Bloomington, Indiana University Press 1984, s. 7. 
17 Eco 1993, s. 127. 
18 Eco 1993, s. 125f. 
19 Eco 1993, s. 123. 
20 Eco 1993, s 123. 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institutionen.”21 Culler framhåller att litterär kompetens är någonting som kan byggas upp, 

och byggs upp under läsning. 

          Denna idé fördjupar Eco då han menar att diktaren inte enbart förutsätter en läsares 

litterära kompetens utan att diktaren även i viss mån skapar den, då diktaren för över sina 

egna tolkningar, läsningar, preferenser och premisser till sin text, och därmed till sin läsare.22       

          Tanken har utvecklats vidare av bland annat Anders Björkvall, vilken varit med och 

vidgat teorin till att även omfatta sakprosa. Björkvall har applicerat teorin på reklam. Där 

menar han att en empirisk läsare genom modelläsaren kan få tillgång till behov eller känna 

längtan efter föremål reklamen i fråga säljer.23 Björkvall menar att modelläsaren inte bara är 

en läsare vilken läser texten på ett optimalt sätt utan att modelläsaren även i någon mån kan 

ses som ett ideal för den empiriska läsaren. Avslutningsvis skriver Johan Dahlbäck att det 

primära fokuset skall vara ”att undersöka hur texten skapar mening snarare än vad en specifik 

text faktiskt vill säga”.24  

 
Vad är egentligen en essä? 

Att försöka finna någon konsensus angående vad en essä är, eller för den delen hur den skall 

vara utformad, är en omöjlig uppgift då det finns lika många definitioner av ”essä” som det 

existerar essäister. Men låt oss börja med Nationalencyklopedins definition: 
 
  essä (fr. essai, eg. 'prov', 'försök', av likabetydande lat. exa´gium), essay, betecknar  
  oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta  
  men gör det på ett personligt sätt.25 
 
Essäistiken möjliggör alltså, enligt Nationalencyklopedin, för författaren att kunna förhålla sig 

till fakta på ett personligt plan. Denna definition är i högsta grad begränsad. Emma Eldelin 

ger en något mer nyanserad bild i sin text ”Att väga det ovägbara: Om essän som humanistisk 

form”, där hon skriver att essäforskningen idag egentligen endast kunnat enas om att det 

grundläggande för en essä är flexibilitet och obestämbarhet. Att försöka klassificera eller 

genrebestämma essän i snävare mening menar Eldelin vore fåfängt. Essän är den form som 

kan sägas vara den mest gäckande med sin undanglidande karaktär. Detta till trots har många 

                                                        
21 Jonathan Culler, ”Jonathan Culler: Litterär kompetens”, Modern litteraturteori: Från rysk formalism till 
dekonstruktion Del 2 (1991), red. Claes Entzenberg, Cecilia Hansson, Lund: Studentlitteratur 1993, s. 96-116; 
anfört citat, s. 108. 
22 Eco 1993, s 126. 184, s. 7 
23 Anders Björkvall, Svensk reklam och dess modelläsare, (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm 
studies in Scandinavian philology 31.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2003, s. 25f.  
24 Johan Dahlbäck, ”Att tyda öppenheten: Umberto Ecos semiotik”, Modern litteraturteori: Från rysk formalism 
till dekonstruktion Del 2 (1991), red. Claes Entzenberg, Cecilia Hansson, Lund: Studentlitteratur 1993, s. 117-
119; anfört citat, s. 118. 
25 Nationalencyklopedin, ”Essä”, http://www.ne.se/lang/essä, hämtad 2013-12-05. 
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försökt sig på att besvara frågan: Vad är egentligen en essä? Bland forskare, i ordböcker, 

handböcker och uppslagsböcker kan man således återfinna mönster. Återkommande drag i 

beskrivningarna är att den som oftast är icke-fiktiv och skriven i prosaform. Att författaren 

kommunicerar reflektioner och fakta om de ämnen författaren behagar, och att detta 

vanligtvis sker på ett personligt sätt, med ett prövande och försökande förhållningssätt till 

ämnet. Detta utan att vara varken systematisk, uttömmande eller slutgiltig i ämnet.26  

          En annan återkommande tvistefråga är: Var är essäns hemvist? Är den att betrakta som 

facklitteratur eller sakprosa, kan den klassas som skönlitterär eller ej. Ifrågasättandet av genre 

sker som oftast på det litterära fältet där litterära kvalitéer såsom stil och språk varit 

avgörande för en viss essäs ”upphöjande” till litteratur. Här kan en referens till Montaigne, 

essäns fader, och dennes milstolpe "Essayer" få agera exempel på en essä som blivit betraktad 

som ”litteratur”. Idag är den betraktad som en litterär klassiker tack vare de litterära kvalitéer 

den besitter. Karin Lögdberg skriver att: ”Idag betraktas essäistiken som en skönlitterär genre 

av både Nationalencyklopedin och Klassifikationssystem för svenska bibliotek.”27  

          Men är då den litterära essän och den essä som befinner sig i vetenskapens gränsmarker 

den samma trots att de har olika syften? Magnus von Platen ansåg inte det, utan menar att 

man kan se distinktioner mellan ”lärda” och ”fria” essäer. Den ”lärda” essän betjänar 

vetenskapen och har i och med detta ett mindre personligt uttryck, den är mer systematisk och 

mer saklig än den ”fria” essän som har sin grund i Montaignes moralfilosofiska reflektioner 

och därmed är mänskligare både i ämnet och i tonen. Den ”fria” essäisten ”gör sig […] till 

herre över sitt ämne” medan den ”lärde” essäisten fokuserar på sakinnehållet och underordnar 

sig därmed det.28  Detta kan te sig aningen problematiskt då knappast någon essä passar in i 

denna schablonbild, utan snarare är blandformer. Dock är det ändå ett nyanserande sätt att 

betrakta essän som form, att det just är detta svartvita tänkande som gör essän så svår att 

definiera. Den är antingen ”fri” eller ”lärd”, endera vetenskap eller konst/litteratur, formell 

eller informell, argumenterande eller kåserande. Essän gäckar där emellan och beskrivningen 

att den behandlar ämnen som ”fallit mellan de akademiska lärostolarna” visar på att den inte 

hör hemma på någon specifik stol.29 Eldelin skriver att hon tror att ”Montaigne, som blivit 

                                                        
26 Emma Eldelin, "Att väga det ovägbara: Om essän som humanistisk form", ur Humaniora i 
kunskapssamhället: En nordisk debattbok, red. Jesper Eckhart Larsen & Martin Wiklund, Malmö 2012: NSU 
Press, s. 259-281; anförd passage, s. 284f. 
27 Karin Lögdberg, ”Svårt att dela upprördheten. Om essäer, klassifikation och makt”, Magisteruppsats framlagd 
vid Institutionen för ABM Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala 2004, s. 66. 
28 Magnus von Platen, ”Essayn”, i Skandalen på Operakällaren och andra essayer (Stockholm: Fischer, 1996), 
s. 111-117; anfört citat s. 116. 
29 von Platen, ”Essayn”, 118, anfört citat s. 119. 
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nära nog synonym med essäbegreppet, skulle ha skakat på huvudet” då han använde 

konjunktioner som 'och' och 'eller'.30  

  

Adornos bild om att tanken skulle vara sammanvävd som varpen och väften i en matta är en 

metafor så god som någon för att söka finna svar på essäns funktion i samhället, då den tillhör 

vardagen och hemmet där den är ett bruksföremål. Men mattan kan även vara prominent där 

den är ett storslaget hantverk och en prydnad. Adorno skriver: ”[…] tanken skrider inte 

entydigt framåt, utan de olika momenten flätas samman som i en matta. På 

sammanflätningens täthet hänger tankens fruktbarhet.”31 Essän och mattan är båda 

kulturföremål vilka omfattar allt från anspråkslöst till storslaget anspråksfullt.32 Adorno 

menar att essäisten inte leder sin läsare steg för steg genom någonting som är färdigtänkt utan 

att essän i stället skall ses som kommunikativ en form där läsaren är aktivt deltagande i 

prövandet och sökandet efter svar.33 

 
Kerstin Ekmans stora bok om skogen – en kortfattad beskrivning 

För dem som inte är bekanta med verket kan lite bakgrund vara på sin plats. Herrarna i 

skogen är utgiven på Albert Bonniers Förlag och har publicerats under kategorin ”övrigt”.34 I 

informationen framhåller förlaget att: ”Skogen är ett centralt rum i många av Kerstin Ekmans 

romaner.”35 Vidare radas Ekmans prisade romaner upp innan huvudämnet, det nytillkomna 

verkets handling berörs: ”Nu går hon ännu djupare in bland träden, och kommer ut med en rik 

essäsamling – om historiens och diktens, sagans och mytens, botanikens och industrins 

skog.”36 Här tar förlaget tydligt ställning till att den är att betrakta som en ”essäsamling”. 

Detta kompletteras av den materiella genrekodning som fastställs av förlag, marknadsförare 

och återförsäljare. Herrarna i skogen är limmad men med ett utseende som om den vore 

trådbunden i hårdband, vilket signalerar att verket är av hög kvalitet. Den är tänkt att hålla för 

att läsas gång efter annan. Det matta omslaget i dov grön färg, prydd med en lönns bladverk, 

antyder att verket är av seriös karaktär.37 Den materiella genrekodningen tillsammans med 

                                                        
30 Eldelin 2012, s. 287. 
31 Theodor Adorno, ”Der Essay als Form” (1958), översatt av Anders Johansson som ”Essän som form” i Glänta 
1 (2000), s. 28. 
32 Eldelin 2012, s. 292. 
33 Adorno 2000, s. 43. 
34 Albert Bonniers Förlag, ”Herrarna i skogen”, http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/ovrigt/h/herrarna-i-
skogen/, hämtad 2013-10-20.  
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, Lund: studentlitteratur 2012, s. 109. 
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förlagstexten vill framhärda att detta är ytterligare en höglitterär bok från folkkära Kerstin 

Ekman, att Herrarna i skogen skall betraktas som mer än en essä. I alla fall i essäns 

traditionella bemärkelse. 

Boken är indelad i sju essäer vilka går från ”Den lövgröna skogen” vidare med ”Gran”, 

”Varelserna”, ”Dödens trädgård”, ”Förvandlingsrummet”, ”Katastroferna” till ”Stigens slut”. 

I kapitlen återfinns bilder vilka agerar små gläntor i den annars ganska täta textmassan. Inger 

Dahlman skriver att: ”Bokens bildmaterial, till stor del hämtat ur gånga tiders skrifter, är lika 

utsökt som relevant.”38 Det är litterära bilder, konst men även fotografier som Ekman själv 

tagit. Utöver bilderna är boken även berikad med ett rejält källregister där den nyfikne själv 

kan gå vidare i sitt kunskapssökande. Med sina 558 sidor (registret inkluderat) tog det Kerstin 

Ekman närmare trettio år att färdigställa boken och Sverker Lenas skriver i Dagens Nyheter 

att: ”I det ljuset framstår plötsligt hela raden av belönade och rosade Kerstin Ekman-romaner 

som ett skolk från hennes egentliga livsverk, 'Herrarna i skogen', som efter tre decennier 

slutligen blivit färdigt.”39 Verket har enligt uppgifter från Anna Tillgren, PR- och 

informationsansvarig på Albert Bonniers Förlag, sålt i över 45 000 exemplar.40 Det finns 

många som anser att storsäljare blir kommersiella och tappar sin autentiska trovärdighet, men 

Therese Eriksson menar att: ”Kerstin Ekman är en av de få svenska författare som aldrig 

förlorar sin intellektuella trovärdighet samtidigt som hennes böcker säljer i stora upplagor.”41 

 
 
ANALYS AV EKMANS TEXT 
 
Persona, Ekman och förväntningar  

Redan då läsaren har Herrarna i skogen framför sig, innan boken slagits upp, aktualiseras 

vissa förväntningar. Läsaren har valt en tjock bok med litterära anspråk, en prosabok skriven 

av en författare som många känner till från tidigare verk och recensioner. Vidare kanske 

läsaren reflekterar över bokens titel: Herrarna i skogen. Vilka herrar? Vilken tid? Vilket rum? 

Baksidestexten besvarar delvis dessa frågor, herrarna är de människor vilka gjort sig till herrar 

över skogen. Människor som rört sig i skogen, beskrivit och påverkat den genom tiderna. Men 

frågan kvarstår; på vilket sätt kommer läsaren att få träffa dessa herrar? I vilket syfte? 

                                                        
38 Dahlman 2007.   
39 Sverker Lenas, ”Damen i skogen”, Dagens Nyheter 2007-03-18.  
40 Enligt mejl från Anna Tillgren, se appendix. 
41 Therese Eriksson, Kerstin Ekman. En värld av berättelser, Umeå: h:ström Text & kultur 2011, s. 8. 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          I det tre sidor långa förordet meddelar Ekman vidare sin läsare (som inledningen till 

denna uppsats förtäljer) att detta kommer att bli en vandring: ”I den här boken färdas man inte 

från punkt till punkt i en rak linje. Stigarna slingrar. Ibland förlorar de sig. Det oväntade dyker 

upp och det fula och farliga som man frestas göra en omväg kring måste man ändå till slut 

igenom. Den som ofta går i skogen känner igen sig.” (s. 11.) Detta kan alltså ses som en 

instruktion till läsaren hur denne skall läsa verket samtidigt som Ekman sträcker ut en hand 

och erbjuder sig vara ledsagaren, guiden och bron på denna vandring. Att vara den bro som 

överbryggar luckan mellan dagens människa och hennes distansering till skogen ur vilken hon 

ursprungligen kommer. Redan innan själva essän tagit vid har sålunda förväntningar och 

löften etablerats, och författarnamnet ger ingen anledning att ifrågasätta om dessa skulle vara 

falska. 

 
När en läsare konfronteras med en så krävande text som Herrarna i skogen är tilliten till 

berättaren vital. I essäer byggs denna tillit vanligtvis upp genom en stark närvaro av ett 

berättarjag i texten. Enligt åtskilliga av de essädefinitioner som florerar framhålls just vikten 

av det personliga förhållningssättet i essän. Exempelvis menar Siewert Carlsson att en essä 

skall ha en personlig ton samt att den skall inneha ett ställningstagande.42 Dessa kvaliteter, att 

Herrarna i skogen är både personlig, intim och ställningstagande framhålls av flertalet 

recensenter och kritiker. Cecilia Lindemalm menar att det är denna personlighet i boken som 

bär läsaren genom den ibland tunga texten: ”Tätt intill all bildning och analys finns författaren 

själv, vandrande i sina gummistövlar från Lantmanna.”43 Man uppmanas av Elisabet Norin att 

”gå gärna en tur i hennes sällskap” då hon är erfaren och påläst.44 Samtidigt som 

recensenterna framhåller en stark känsla av tillit till berättarjaget yttras även känslor av att 

känna sig överväldigad och vilsen i den tjocka boken.45 Vidare framhålls att man måste vare 

en ihållande och envis läsare då: ”Boken är vidsträckt och skiftande som storskogen själv, och 

den som vill göra Ekman sällskap får finna sig i att vägen slingrar, vänder och snor, den leder 

ibland ut till ingenting och är ofta snårig.”46 Känslor av att verkligen behöva en guide är 

tydliga i recensionerna och Ekman verkar fylla den rollen. 

         Men är jaget i Herrarna i skogen och Kerstin Ekman synonyma? Termen persona 

refererar till en mask, en social roll, som författaren använder sig av för att placera sig 

                                                        
42 Siewert Carlsson, Skrivarbok. Om konsten att skriva prosa poesi och journalistik, Stockholm: Faun Förlag 
1999, s. 268. 
43 Cecilia Lindemalm, ”Med kärlek till skogen”, Södermanlands Nyheter 2007-03-19. 
44 Elisabet Norin, ”Ekman, Kerstin: Herrarna i skogen”, Kristianstadsbladet 2007-03-16. 
45 Holmlund 2007. 
46 Coelho Ahndoril 2007. 
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närmare läsaren.47 I Herrarna i skogen kan Kerstin Ekmans persona ses som läsarens guide 

på den resa vilken är såväl geografisk som mental.48 Ekmans persona är en beläst och 

respekterad romanförfattare vilken älskar skogen och vurmar för den svenska kulturskogen, 

hon bjuder sin läsare att följa med på en resa genom tider som flytt, genom hennes minnen 

och in i framtidens skogslandskap. Elisabet Norin skriver: 
 

Som läsare hamnar jag snart i ett inre samtal med texten och det slår mig att så  
här direkt personlig har jag inte mött henne tidigare. Det privata glimtar fram i scener.  
Med stor integritet bjuder hon in till sin vardag där skogen är ett scencentrum för  
verksamhet tillsammans med maken: hundar, jakt och slakt, bärplockning, strövtåg  
med kameran, långa vandringar.49 

 
Eco talar om en modellsändare vilken manifesteras i texten i form av aktantroller som 

exempelvis, ”jag svär att”, i språkets stil eller i språkhandlingar som exempelvis ”jag lovar”.50  

Herrarna i skogen innehåller ganska sparsamt med sådana manifestationer i förhållande till 

bokens omfattning. Berättarjaget kliver in först på sidan tjugotvå då Ekman skriver: ”Här ska 

jag kanske hejda mina spekulationer.” (s. 22.) Innan dess har lärda herrar citerats och 

refererats, och författarens litterära belästhet framkommit med all önskvärd tydlighet genom 

citeringen. Att citera är ett vanligt grepp bland essäister då man inom essägenren ofta lånar 

ethos51 från andra författare, detta stärker deras auktoritet och legitimerar essäistens rätt att 

uttala sig i ämnet.52  

          Ett annat knep Ekman använder sig av för att visa på sin belästhet och bygga upp sin 

auktoritet är att baktala tidigare tänkare och författare. August Stringberg åker tillexempel på 

en känga då Ekman skriver: ”Men läste Strindberg verkligen Arternas uppkomst? Gör man 

det inser man att Darwin också betonar beroendena.” (s. 256.) Här motsätter sig alltså Ekman 

en annan auktoritet genom att ifrågasätta dennes resonemang och vinner därmed över lite av 

dennes auktoritet. Att det dessutom är en av våra största författare hon vågar tillrättavisa inger 

stor respekt hos de flesta läsare. Andra exempel där Ekman lånar ethos lite snällare är då hon 

skriver att ”eftersom jag precis som Magnus Hendric Brummer står på skogens sida” (s. 150). 

Vidare: ”Jag kan inte gå på vår basväg genom byns skogsskiften och se den stora äggsvampen 

svullna på sensommaren utan att tänka på Holtzbom, hur förtjust han skulle ha blivit över ett 

så perfekt exemplar.” (s. 124.) Men dessa citat visar även på någonting annat än beläsenhet. 
                                                        
47 Maria Schottenius, Den kvinnliga hemligheten. En studie i Kerstin Ekmans berättarkonst, Stockholm: Bonnier 
1992 , s. 74.  
48 Eldelin 2010, s. 455. 
49 Norin 2007. 
50 Eco 1993, s. 132, Eco 1984, s. 7. 
51 Ethos är ett begrepp inom retoriken vilken definierar en talares trovärdighet. Med ethos åsyftar jag således den 
auktoritet och trovärdighet som gör att läsaren vill läsa och ta till sig en författares verk. 
52 Eldelin 2010, s. 451. 
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Chansen att den empiriske läsaren skulle känna igen sig i, och identifiera sig med sådana 

tankar är att betrakta som mycket liten. Detta resulterar i att Ekman placerar sig över läsaren, 

klappar denne lite på huvudet och säger, vet du inte vad Holzbom värderade i livet? Det vet 

jag och det är därför jag leder dig.  

 

Följ med mig in i skogens gröna sal 

På vilka premisser följer egentligen läsaren med Ekman, är det på lika villkor? Siewert 

Carlsson skriver att man som essäist måste ha insikter och inte enbart åsikter samt att det  

” i essäns karaktär ingår att den är prövande och inte föreläsande, språket bör förmedla den 

hållningen”.53 Under 1700- och 1800-talen befann sig essän i symbios med den borgerliga 

offentligheten och paralleller kan dras till den då rådande kaffehuskulturen där bildade män 

träffades och samtalade. Övertygelsen om att essäisten och dennes läsare delade samma kultur 

och bildning gav till följd att denne kunde uttrycka sig som en lärd generalist, vilken tilltalade 

sina läsare som jämlikar.54 I texten ”An Amateur´s Raid in a World of Specialists? The 

Swedish Essay in Contemporary Public Debate” undersöker Emma Eldelin om detta 

fortfarande idag är att betrakta som giltigt. Hon kommer där fram till att i dagens samhälle 

främjas istället specialiseringen vilket har lett till att generalisterna idag har svårare att 

uppbringa den auktoritet som krävs för att skriva utan att ständigt hänvisa.55  Detta kan vara 

en förklaring till varför Herrarna i skogen ser ut som den gör, att Ekman känner ”sig tvingad 

att redovisa allt, som om hon inte litat på att bildningen kan porla i bakgrunden av det 

personliga”.56 Detta är nog dock endast en liten del av sanningen. Den andra biten ligger hos 

läsarna, det går inte längre att skriva för jämlikar. Den homogena grupp vilken var essäns 

målgrupp under 1700- och 1800-talet är idag upplöst. Idag är spridningen större än någonsin 

vilket gör att essäistens citerande och refererande ständigt måste redovisas och förklaras. Det 

har blivit en del av kontraktet med läsaren. Detta framkommer i recensionerna, där känslor av 

intellektuell underlägsenhet och utmattning sägs ha förekommit under läsningen. Att texten 

upplevts som ogenomtränglig och tärande, samt att den inte kan eller skall sträckläsas från 

kapitel till kapitel, utan att den bäst läses i etapper. En recensent skriver till och med: ”Det är 

svårt att analysera en bok som man är så tagen av och jag är inte tillräckligt bildad för att ha 

åsikter om författarens tolkningar av alla de litterära, historiska och mytiska gestalter som 

                                                        
53 Carlsson 1999, s. 268. 
54 Eldelin, Emma, ”Generalistens dilemma? Tre essäister i samtidens litterära offentlighet”, Linköpings 
universitet Institutionen för kultur och kommunikation, NORLIT 2009, s. 447-466; s. 448f. 
55 Eldelin 2010, s. 449 ff. 
56 Kronqvist 2007. 
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vandrar i hennes skog.”57 Herrarna i skogen frångår här essätraditionen att behandla sina 

läsare som gelikar. Ekman är auktoritär och agerar snarare ledsagare än följeslagare på 

skogsstrapatsen. Hon betraktas som en ”betydelsefull herre”58, som en litteraturens 

”suverän”59 och som symbiotisk med naturen.  Michel Ekman går så långt som att kalla 

Ekman för en idealgestalt: ”Hon är i sin nästan symbiotiska relation till naturen, byggd både 

på kunskaper inhämtade genom praktiska erfarenheter och omfattande läsning, och på den 

sinnliga tillfredsställelse som vistelsen i markerna ger, något av en idealgestalt.”60 

          Så, vad säger det om modelläsaren att modellsändaren är så auktoritär och intellektuellt 

överlägsen? 

 
Vilka koder, vilken kunskapsbas och kulturell bakgrund förväntas av Herrarna i skogens 

modelläsare? Eco benämner dem som den encyklopediska kunskap som existerar i texten, där 

modelläsaren förväntas inneha en viss typ av kunskap om världen och dess företeelser för att 

avkoda dessa. Denna encyklopediska kunskap härleds, enligt Eco, som oftast till texter och 

dess relation till andra texter. Vilket Michail Bachtin framhåller då han menar att texter och 

genrer är en förutsättning för både tillkomst och tolkning av text. Att texter skapas i relation 

till existerade genrer och texter vilket gör att de kan ses som en kommentar, ett dialogiskt svar 

på andra texter. Men även svar framåt, mot framtida texter sprungna ur tilltänkta läsares 

reaktioner på texten. Dialogiciteten består alltså i att textens sändare och läsare är invävda i 

textens struktur, alla texter förutsätter därmed en deltagande och tolkande läsare.61 Inbyggt i 

modelläsaren finns, enligt Eco, förmågan att identifiera en texts relation till andra texter 

samtidigt som en förväntad reaktion eller gensvar förväntas av modelläsaren. Men som Eco 

konstaterar är inte alltid avsändarens kompetens likvärdig med mottagarens eller för den del 

tvärt om.62 Att idag citera antika tänkare som Platon, vilket Montaigne gjorde, och förvänta 

sig att ens läsare känner igen citaten utan att varken översätta eller hänvisa vore otänkbart för 

de allra flesta. Ändå gör Ekman just detta på flertalet ställen. Exempel på detta är då Ekman 

skriver att skaldsjälen ”känner smärta när knoppar brister” (s. 69.), vilket åsyftar dikten "För 

trädets skull", av Karin Boye. Ett annat exempel är då Ekman friskt citerar Jean de La 

Fontaine utan att bemöda sig om att översätta citatet för sina läsare ”Si les arbres parlaient, il 

ferait bien ouïr” (s. 439). Vilket betyder: ”Om träden talar, bör man lyssna.”  

                                                        
57 Annika Luther, ”Medvarelser i skogsdjupet”, Hufvudstadsbladet 2007-10-22. 
58 Lindemalm 2007. 
59 Dahlman 2007. 
60 Michel Ekman, ”Kulturens ödelagda rotsystem”, Svenska Dagbladet 2007-03-18. 
61 Björkvall 2003, s. 23ff.  
62 Eco 1993, s. 123. 
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          Citatens funktion var alltså ursprungligen att visa på essäistens bildning och förbinda 

den med läsaren, vilken kände igen och värdesatte denna bildning.63 Men hur ser det ut idag, 

och vilka följder får det om läsaren inte alls känner igen och värderar denna. Om läsarens 

encyklopediska kunskap helt enkelt inte räcker till, och citaten endast passerar förbli 

obemärkta. Citatens funktion är idag inte alls lika självklar. Kronqvist som är kritiker på 

Sydsvenskan, menar i stället att denna mosaik av citat är mer av en sköld bakom vilken 

Ekman gömmer sig. Citaten fungerar alltså, enligt Kronkvist, inte som en gemensam 

värdegrund och en förbindelse mellan Ekman och den empiriska läsaren utan snarare tvärt 

om. Kronqvist ifrågasätter berättarjagets auktoritet och skriver att Ekman endast låter ”små 

gläntor där den egna erfarenheten lyser starkt” vidare att ”det är som att hon aldrig vågar 

släppa på detta personliga flöde, som att hon inte litar på att detta ensamt förmår bära 

boken”.64 Vidare skriver Kronqvist att det är som Ekman garderar sig ”med sina lärde herrar 

ur skogen” och att hon verkar känna sig ”sig tvingad att redovisa allt”.65  Det Kronqvist 

belyser med denna kritik är just den klyvning vilken Magnus von Platen menar att man kan se 

mellan ”lärda” och ”fria” essäer. Herrarna i skogen behandlar skogens då-, nu- och framtid. 

Den är emellanåt personlig men placerar nog sig snarast under den ”lärda” essäns fokus på 

sakinnehåll, vilket gör att essäisten likt vetenskapsmannen underordnar sig, till förmån för 

ämnet. Detta medför att den har ett mindre personligt intryck då saklighet och systematik 

premieras. Men detta är på intet sätt att betrakta som någonting definitivt, då essäisten pendlar 

mellan den ”lärda” och ”fria” essäns fokus på sakinnehåll, såväl som den stil vilken Ekman 

bekläder sin text. Ekman söker i första hand auktoritet från fakta och andra tänkare, hennes 

personliga erfarenhet är mer ett nyanserande inslag. Därför blir Herrarna i skogen aldrig lika 

personlig som den personliga essän fordrar. De personliga anekdoter som återfinns agerar 

inbjudande och lättar upp inledningarna till kapitlen vilka sedermera övergår i lärdoms- och 

kunskapsredovisningar. Boken nominerades till Augustpriset i kategorin: Facklitteratur år 

2007. Juryns motivering löd: ”Med sin förening av branta historiska perspektiv och stark 

personlig närvaro blir Herrarna i skogen ett både kulturellt och existentiellt läsäventyr.”66 

Även här påvisas alltså kontrasten mellan det ”lärda” och det ”fria”.  

                                                        
63 Eldelin 2010, s. 451. 
64 Kronqvist 2007. 
65 Kronqvist 2007. 
66Augustpriset.se, ”Herrarna i skogen”, http://www.augustpriset.se/bidrag/herrarna-i-skogen,  
hämtad 2013-12-15. 



  15 

         Emma Eldelin menar att Ekmans essäistiska stil kan spåras tillbaka till Horatius ”Utile 

dulci” där diktarens syfte är att undervisa och underhålla sin läsare.67 Då anekdoter och 

kuriosa återfinns emellanåt för att läsaren helt enkelt skall klara av att fokusera och ta till sig 

texten och dess rika innehåll. Även en av 1900-talets mest ”litterära” essäister, Virginia 

Woolf samt litteraturforskaren Magnus von Platen, påvisar vikten av att ge läsaren en känsla 

av välbehag och nöje. Detta måste enligt Woolf vara essäns huvudsakliga mål.68 Stilen i 

Herrarna i skogen är av många betraktad som höglitterär vilket ställer krav på sin modelläsare 

att kunna läsa, och ta till sig sådana koder och konventioner som Culler benämner ”litterär 

kompetens”. Förväntas då modelläsaren vara beläst i höglitterär litteratur och därmed inneha 

den litterära kompetensen?   

 
Tomrum och fladdermöss 

Svaret på den frågan är både ja och nej. Rätt igenom hela verket finns referenser och citat som 

alltså inte är redovisade för. Dessa kommer för den empiriske läsaren med liten litterär 

beläsenhet att passera förbi obemärkta, medan den mer beläste kommer att påminnas om Ann 

Jäderlunds diktsamling Som en gång varit äng från 1988, då Ekman döpt en rubrik efter detta 

diktverk. Att inneha litterär kompetens låser definitivt upp nya dimensioner av verket. Man 

kan dock ana en uppläxning av den ouppmärksamme, då Ekman förtäljer en anekdot från en 

bilresa över den uppländska slätten. Hon, maken och hundarna hade stannat för att rasta i en 

glänta. Efter fikat kommer de till insikt att det är ett kyrkorum de rastat i och att de just använt 

altaret som kaffebord. Ekman konstaterar att: ”Min man och jag befinner oss som alla 

västerländska människor i vår tid i en avhelgad värld.” (s. 57.) Hon menar vidare:      

Anekdoten avslutas med en uppmaning: ”Någon borde kanske berätta det för dem.” (s. 57.) 

Vilken även kanske kan betraktas gälla den litterära allmänbildningen. Detta yttrande om att 

”[n]ågon borde kanske berätta det för dem”, lämnas hängande och skulle kunna betraktas vara 

vad Eco kallar för en tom plats. Eco menar ju att en text är genomvävd av tomma platser. 

Dessa mellanrum är tänkta att fyllas ut, att modellsändaren avsåg skapa dessa tomma platser, 

och därmed förutsåg att de skulle fyllas ut av en modelläsare.69 Som Eco framhåller vill en 

                                                        
67 Eldelin 2010, s. 455. 
68 Eldelin, 2012, s. 285. 
69 Eco 1993, s. 122. 

Att kunna urskilja ett rum som för vissa människor ännu är heligt är en fråga om 
inlärning. Man lär sig genom att få världen berättad för sig som ett sammanhängande 
och skapat kosmos. Om man tidigt har fått gå in i de rum där kosmos återskapas,  
kan man urskilja dem utan skyltar och påpekanden. (s. 57.) 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text ”att någon hjälper den att fungera”.70 Kanske är det samma sak med de oredovisade 

citaten och litterära allusionerna som med den obesvarade frågan, att de kan betraktas som 

tomma platser vilka modelläsaren själv får fundera över och fylla i. Att modellsändaren 

lämnat dem och deras betydelse åt läsaren. På detta sätt blir boken utmanande för alla 

tänkbara sorters läsare. Den läsare vilken behöver skrivas på näsan lär sig därigenom vad 

Ekman pekar ut, samtidigt som den missar resterande vilket får sägas vara underlättande, då 

de annars blivit för mycket nytt på en gång. Den mer belästa läsaren vilken innehar en större 

encyklopedisk kunskap utmanas den med. Men här låter Ekman läsaren själv i högre grad leta 

och tyda boken. En sådan läsare ger hon endast kartan till, för att tala metaforisk, sedan låter 

hon dem finna vägen själv. En sådan läsare har mer en färdkamrat än en guide och kan väl då 

tänkas vara närmre textens modelläsare. Eco säger att läsarens frihet ligger i vad läsaren vill 

aktivera, en eller en annan nivå i texten samt i att välja vilka koder han/hon vill använda.71   

Retoriska frågor lämnas hängande, likadant ofullständiga resonemang: ”Jag förstår inte orden 

men anar att man med dem menar att människan ingår i miljön men är skild från naturen.” (s. 

532.) Ekman vet mycket väl vad människorna som säger detta menar, det hon inte vet är hur 

dessa människor kan resonera på ett sådant sätt. Det är detta Ekman frågar efter: Hur kan man 

tänka så? Genom hela Herrarna i skogen existerar alltså en diskurs mellan modellsändaren 

och modelläsaren där sändaren frågar modelläsaren hur denne ställer sig till de olika frågorna. 

Vem är du egentligen? Vad står du för? Vad ger dig rätten? Tänker du ta ansvar för dina 

handlingar?                            

Ett annat inslag av det icke-sagda i Herrarna i skogen är tiden. ”Skog är tid.” (s. 398.) Det 

slår Ekman fast. Däremot inte vilken tid. Inte någonstans i bokens text återfinns någon 

tidsdatering, inte ens i förordet vilket annars är vanligt. Kanske är detta för att göra verket till 

en tidlös och omfamnande bok. Som en kritiker skriver, kommer kanske Herrarna i skogen 

för generationer framöver ”att framstå som Den Stora Boken Om Skogen”.72  Ekman försöker 

skänka människor lite perspektiv: ”Vi och våra anordningar är inte eviga. I en miljö där allt 

som är gammalt har utplånats, där stigarna försvunnit och granskogsskifterna breder ut sig i 

sin snörräta enformighet, kan man förledas att tro att vi har makten över tiden och förfallet.” 

(s. 441.) Ekman pekar på att skogens tid kanske snart är över, i alla fall urskogarnas existens: 

”Kanske finns de inte längre när detta blir läst.” (s. 429.) Därtill: ”Man kan inte vara alldeles 

                                                        
70 Eco 1993, s. 122. 
71 Eco 1984, s. 39. 
72 Holmlund 2007. 
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säker på att de fyra fortfarande står där när detta läses.” (s. 443.) Tidsbristen där är påtaglig.  

Under rubriken ”Morgonen är kaller i mun” berättar Ekman som sitt möte med en vilsen 

fladdermus vilken irrade runt i hennes sovrum en morgon: ”Jag ser en fladdermus tumla i sin 

egen hysteri. Hat och skräck är vad jag känner.” (s. 507.) Hon visar genom denna historia att 

inte heller hon är helt tillfreds med naturens alla väsen: ”Den kan ha lika många vänner och 

släktingar som Kanin i Nalle Puh och dessa kanske nu håller på att göra mulm av 

brädväggarna och isoleringen.” Nej, tänker hon vidare: ”Jag är som en barkborre, jag lämnar 

efter mig lika mycket som jag tar in.” Ekman berättar vidare att hon tog en morgonpromenad i 

skogen då hon fick se massa larver på en dynghög: ”De var meningslöst många. De krälade 

och slingrade och vred sig utan avsikt. De var inte en och en och de kände inte 'jag' eller 'mitt'. 

De visste inte ens om något 'vi'.” (s. 508.) Detta får Ekman att börja filosofera över den 

mänskliga existensen och hon konstaterar att: ”Livet kläcker och krälar. Vi har uppfunnit ord 

som 'livet', 'naturen' och 'döden'. Det är inte helt fastställt vad vi menar med dem, men vi 

behöver dem.” (s. 508.) Det som luckan i texten, tomrummet, lämnat åt modelläsaren att 

slutleda är, att dessa larver kan likställas med mänskligheten. Att vi, likt dem, också tappat 

'vi'-känslan och meningslöst krälar runt i vår egen dynga. Så här personligt och så här naket 

har hon inte riktat kritiken tidigare i verket; här ifrågasätter Ekman inte bara människans 

vanor och levnad utan hela dess existens. Natur eller kultur, var går gränsen undrar Ekman 

vidare: ”Är det naturen som är i farten med fågelinfluensan nu? Eller är det civilisationens 

anhopning av fågelfä i industriella uppfödningsanläggningar som gör den till ett hot?” (s. 

508.) Några svar lämnas inte heller denna gång för Ekman vet inte själv, det ankommer på 

modelläsaren att fundera och överlägga med sitt eget samvete och hjärta vad den tror sig veta.  

          Detta kapitel är ett av de intressantaste då modellsändaren här visar på brister hos sig 

själv, tvivel på den egna rösten: ”Jag vet inte vad natur är, inte ens om det är så lyckat att 

ordet finns. Inte heller är jag säker på vad skog är.” (s. 509.) Detta tvivel kan ses som 

förenligt med en etik, vilken går ut på att man aldrig kan vara eller skall vara säker på att man 

förstår tingets kärna. Samtidigt som man vet med sig att man likaså aldrig kan sluta söka efter 

sanningen.73  Även föränderligheten framkommer i detta stycke då Ekman skriver: ”Men min 

natursyn är föränderlig. Förr skulle jag ha släpat bort dödveden ur min närmaste skogsglänta. 

Nu sitter jag bredvid en låga och ser på livet i mulmen.” (s. 509.) Hon erbjuder här den 

empiriska läsaren en chans att ifrågasätta sig själv och sina värderingar utan att för den skull 

döma eller ifrågasätta läsarens ombytlighet. Detta parti i boken visar alltså på vikten av att 
                                                        
73 Eldelin 2012, s. 292. 
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kunna erkänna sina fel, att kunna ändra på sig och modifiera sina åsikter, och detta utan att 

någon anklagar eller trycker ned en. Ekman påvisar att en person som ändrar sig inte är en 

svagare individ, utan snarare tvärtom, att man är en individ som har modet att erkänna sina 

fel. Vidare visar Ekman på att det inte alltid finns rätt eller fel, utan att det viktigaste är att 

man ifrågasätter och omvärderar allteftersom man växer och utvecklas som människa. Den 

mänskliga hybrisen som florerar bland de empiriska läsarna måste omintetgöras, med frågan: 

”människa vad tar du dig till?”74  

          Människan och hennes hybris är ett återkommande inslag i Herrarna i skogen. Ekman 

skriver: ”Människan äter och tillgodogör sig – som bönsyrsan.” (s. 537.) Vidare vägs den 

mänskliga inblandningen i den biologiska väven och våra missbruk av naturtillgångar: 
 

Vi gillar symbios och kommersialism. Vi ser det som naturens planekonomi  
och välvilliga hushållning när två arter har nytta av varandra eller när den  
ena arten har utbyte av den andra utan att skada eller påverka den. Men  
parasitism är någonting annat. (s. 502.) 

 
Att vi människor tror oss äga och därmed ha rätten att exploatera och förinta. Att vi tror oss 

vara herrar över skapelsen. Här lånar Ekman ett citat ur Eyvind Johnsons Hans nådes tid: 
 
                            Bo på ett asplöv-  

  På ett asplöv kan ingen bo i trygghet. Ändå bor där små kryp som inte  
  vet att deras land  är ett asplöv. För dem är det en hemort, ett hemland i en  
  värld, asplövsvärlden. (s. 420.)  

 
Med denna bild vill Ekman återigen påpeka att vi behöver lite distans till vår egen tro, den 

tron om att vi förstår och ser allt korrekt för även: ”Vi sitter som herrar på asplövet och menar 

oss härska över skapelsen.” (s. 420.) Vår tro på teknik, civilisation och vår egen förträfflighet 

försöker hon bringa oss perspektiv på; för penicillin, kärnkraft och en helt vanlig biltur är 

knappast hot som kommer utifrån utan inne ifrån samhället självt. 

          Med andra ord ifrågasätts läsarens uppfattningar om livet och vardagen, ännu en gång 

tvingar modellsändaren modelläsaren att faktiskt stanna upp och reflektera över sin tillvaro 

och sin egen livshållning. På sidan 506 går Ekman till attack mot de livsmönster vilka 

samhället konstruerat och vi lever efter. ”Vi går ut i 'naturen', som ofta är en tillrättalagd miljö 

med banor för promenad och jogging, en sommarstugetomt eller ett med statliga medel 

hävdat reservat. Vi känner inte längre skräcken för det vilda. Vi kallar naturen, vår vila, vår 

stimulans och rekreation.” Med dessa hårdragna schabloner av vad vi människor kallar för 

”natur” fortsätter Ekman vidare sitt angrepp mot vad våra naturbilder grundas på: 
 

                                                        
74 Göran Bergengren, ”Märkvärdig bok på rätt sätt”, Corren 2007-03-22. 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Så lever vi i vår miljö av artefakter. Bilder och filmer ger oss våra föreställningar  
om världen. Trots dagliga skrämselskott tror vi oss kunna gå oskadda i den. […]  
Vi går alla mot skogsutarmning och vattenbrist, mot väldiga, nästan otänkbara 
klimatförändringar och de konflikter och krig som följer av resursbristen. Men  
några av oss köper svanmärkt diskmedel och bilar som går på etanol för att  
blidka den mäktiga fienden. (s. 506.) 

 
Värt att observera är Ekmans användande av ordet vi, hon själv är inte undantagen, 

modelläsaren är inte undantagen och den empiriska läsaren är heller inte undantagen. Vi gör 

så här, resonerar så här och lever så här. Den enda skillnaden är att hon och modelläsaren är 

medvetna om sin egen skuld och därmed försöker bli bättre jordbor och medmänniskor, inte 

bara till människorna runt om kring utan även till barkborren, kirskålen och bönsyrsan. För vi 

är på intet sätt bättre eller mer värda än dem, men vi är heller ej sämre. 

 

Uppläxad och förorättad  

Under verkets gång åker däremot diverse människor och grupper på kängor och påhopp utan 

några spår av den vi-anda som bitvis används. Exempelvis skriver Ekman om stavgångarna 

att: ”Jag misstror stavgångarna som marscherar förbi med blicken riktad mot intet.” (s. 518.) 

Vidare fortsätter hon obönhörligt med att skriva: ”Till dem skulle jag vilja säga: Det är inte 

utsikt du behöver. Det är insikt. Ner i mossan med dig, människa. Titta nära. Böj dig ner.” (s. 

518.) Miljövännerna åker även de på en omgång då Ekman klarsynt skriver:  
 

Miljövänner på ytterlighetskanten vill ta oss tillbaka och föra oss närmare ett  
naturtillstånd. De tycks villiga att ge upp det vältillstånd som skogsindustrin gett  
Sverige. Dit hör för övrigt skolor och sjukhus. Jag vet inte om de räknar med 
förlusten av dem eller om de tror att bara det ytliga och ohälsosamma överflödet  
skulle försvinna med en dramatiskt ändrad miljöpolitik. (s. 451.)  

 
Ekman konstaterar vidare att det på andra sidan existerar ”de som anser att vissa djur är ohyra 

eller att de inte spelar någon större roll om den ena eller den andra arten överlever” (s. 451). 

Om jägarna skriver hon: ”Men jägarna är ofta stadsbor förklarar jag. De släpps ut i okänt 

land.” (s. 538.) Samt lite hånfullt att: ”Kanske dyrkar jägarna en gud som heter Slumpen?” (s. 

312.) Detta trots att hon själv är en jägare. Även poeterna smädas då Ekman skriver att: ”Det 

finns en sida av jakten som poeterna undviker och inte ens en urstyv djur- och jaktmålare som 

Liljefors tar upp: jägarens hantverk när han passar djuret, skär upp det från kloaken till 

bröstbenet och tar ut inälvorna.” (s. 261.) Men detta är Ekman inte främmande att ta med i sin 

bok, hon talar till och med om när rovdjuret ”sätter tänderna i juvret” (s. 261) på djurmodern. 

Och detta trots att hon framhåller: ”Det finns gränser för den realism som konstpubliken vill 

ha.” (s. 261f.) 
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        Skogsbolagen får rättegenom hela boken gliringar och Ekman blottlägger hur vårt 

seriösa ansvarstagande skogbruk kanske inte alltid är vad det verkar. Hur de maktens män 

som under 70-talet förespråkat bekämpningsmedel som DDT och barskrapandet av hyggena 

idag åker landet runt och talar ekologiskt skogsbruk och miljövård. Hur: ”Hökarna har blivit 

duvor med pension.” (s. 428.) Vidare pekar hon på den övertäckning som bedrevs under 70-

talet: ”Då blev en soptipp en miljöstation och ett kalhygge blev en föryngringsyta. Men 

ordsminket täckte inte alltid över verkligheten. Tjäderns spelplats i skogen föryngrades inte. 

Den förstördes.” (s. 410.) Denna ordkosmetik existerar än idag, förklarar hon. 

”Skogsbyråkratin växte, tjänstemännen började krylla som barkborrar på provytorna och inne 

i institutionskorridorerna.” (s. 477.) Den enda gruppen som lyfts fram i positiva ordalag är 

”Mossornas vänner” och ”folk från de lokala botaniska föreningarna som åtagit sig att bli 

ansvariga väktare av landets florarutor” (s. 520). De som tar sig tid att samla in kunskap 

om skogen, de som vågar se och som vågar stoppa ned sina näsor i mossan. 

          Herrarna i skogen innehåller alltså en hel del miljöpolitik, men trots detta värjer sig 

Ekman mot att framställas som miljödebattör och vill inte att boken skall ses som ett 

debattinlägg. Hon säger i en intervju i DN att: 
 

- Det här är inte en debattbok. Det är en skönlitterär bok. Jag håller på essän som en  
skönlitterär form. Kanske behöver skogen hellre filosofer än debattörer, människor  
som reder ut vad "natur" och "miljö" egentligen betyder.75 
 

Ekman framhäver alltså att boken inte skall ses som samhällskritik vinklat politiskt, och 

värjer sig mot allt sådant tolkande trots att alla kan se att boken knappast är fri från sådant 

innehåll. Therese Eriksson menar att detta är ett återkommande inslag i Ekmans böcker, att de 

i regel innehåller vad hon kallar ”den ekmanska estetiken”, vilken syftar på hennes förmåga 

att skissa upp en idévärld utan att för den skull vara ideolog.76 Om hennes roman Änglahuset 

skrev Åke Janzon för Svenska Dagbladet: ”I en storartad bok har hon mångskiktat, detaljrikt 

och träffsäkert visat hur vi levt och lever där mellan förståelsen och upproret, mellan 

förtröstan och förtvivlan.”77 Vilket skulle kunna sägas är ledordet för hennes författarstil, det 

dualistiska.  

         I Herrarna i skogen är Ekman debatterande, men aldrig svartvit. Hon speglar alla 

aspekter och visar på att det inte alltid är så enkla lösningar på problemen utan att det ibland 

finns flera bottnar. Exempel är hennes eget dualistiska förhållande till skogbruk, Ekman och 

hennes man äger skog och avverkar skog. I intervjun med DN säger Ekman om skogsbruk: 
                                                        
75 Lenas 2007. 
76 Eriksson 2011, s. 8. 
77 Schottenius 1992, s. 12f. 
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- Vi kan inte få tillbaka den ursprungliga skogen, det är en utopi. Om vi ska låta urskogen  

växa tillbaka går civilisationen under. Det kostar att vara människa nu - sjukvård, mediciner  
och tekniska bekvämligheter. Det var väl det som var fel med 70-talets miljörörelse: att man  
skulle flytta ut i övergivna hemman i Norrland. Jag kan tänka mig roligare saker än att få  
skurgumsknän och tbc, säger hon med ett underfundigt leende.78 
 
 

Detta är vad hon kallar "Dilemmat" i sitt inledande kapitel i boken: att vilja bevara samtidigt 

som man inte kan undvara det.  

 
Det som dessa offensiver från modellsändaren visar på, är att det är många som anser sig äga 

rätten att definiera skog, att bestämma över dess öde: ”Begreppet skog definieras olika av 

skogsindustrins företrädare och av miljödebattörer. Den vitryggiga hackspetten definierar det 

på sitt sätt genom att leva eller dö. En skogsbyråkrat som Nils-Erik Nilsson definierar det inte 

alls; han tycker i Sveriges Nationalatlas att begreppet skog är utnött.” (s. 447.) En 

modelläsare blir här den läsare vilken själv vill vara den som definierar skogen och inte bara 

kopierar sitt svar från Nils-Erik Nilsson, skogsbolagen eller miljövännerna. Ekman skriver 

aningen högdraget: ”Själv använder jag naturligtvis [min kursivering] ordet landskap i svensk 

och selandersk mening och undviker så gott jag kan den moderna beteckningen natur. Den har 

urartat till en abstrakt och ibland kvasireligiös term.” (s. 450.) Varpå en förklaring följer till 

varför de som brukar ordet natur använder en falsk term. Hela stycket osar av förakt mot dem 

som tror att ”naturen skulle vara något som börjar vid kommunalgränsen eller i 

sommarstugeområdet” (s. 450.), mot de okunniga som satt sig över sin egen kropp.   
 

Men naturen (i bestämd form) har blivit ett trösteord för den sekulariserade  
människan som dunkelt inser att hennes anspråk på energi och utrymme är  
orättmätiga och katastrofala. Moderna människor ser på naturen som Israels  
folk såg på Jahve. Den är både skyddande och katastrofutlösare. Man ägnar  
den en from suck på diskmedelsflaskan med svanmärkning och använder  
sig av den vid framställningen av vätebomber. Att tänka på naturen och att gå  
ut i den ger känslan av att det finns något som är överordnat civilisationen och  
tanken på detta något blir trösterikt och läkande. (s. 450.) 

 
 
Detta utbrott mot alla dessa okunniga människor fungerar som en förstärkning av bokens 

måtto: Mer kunskap åt folket: 
 

Mycket mera skulle vara vunnet om kunskapen om vad som växer och lever i  
skogen vore större bland oss svenskar. Det man inte ens vet att det finns kan  
man ju inte sakna och man har inget intresse av att skydda det. Skogspolitiken  
behöver påverkas av en kunnig och kraftfull opinion. Debattörerna måste bli  
skickligare pedagoger och inte använda sina begrepp som självklarheter.  
            Uttryck som biologisk mångfald (biodiversitet) används ofta utan  
förklaringar. Man får inte veta varför mångfalden är önskvärd. (s. 431.) 

                                                        
78 Lenas 2007. 



  22 

Kunskapen är Ekmans mantra och hon konstaterar att: ”Man kan inte sakna och inte heller 

skydda det som man inte vet om att det finns.” (s. 532.) Eco menar ju att modellsändaren inte 

enbart söker efter en modelläsare vilken innehar den kunskapsbas som eftersöks utan att 

modellsändaren även bygger upp denna kompetens hos sina läsare.79 Detta är vad Ekman 

eftersträvar att bygga upp och hos sin läsare: bildning, förståelse och självinsikt. 

 
Ekman ställer sig vidare frågan: ”Vem äger en skog?” (s. 97.) Är det verkligen bara den som 

lagligt äger makten över marken, eller kan det också vara den som trampar upp och håller 

stigarna öppna, den som vet vem som bor i grytet i sluttningen. Om man promenerar i en skog 

ofta kan man, skriver Ekman, tro sig äga skogen: ”Kunskap och kärlek inger den känslan.” (s. 

97.) Men så kommer den dagen, konstaterar Ekman, då på grund av ekonomiska aspekter 

skogen fälls eller motorkrossfordon missbrukat allemansrätten och kört sönder stigen och 

påminner om människans herravälde. Författaren skapar här en modelläsare vilken är 

medveten om sin omgivning, som likt Ekman själv, vet vem som bor i grytet nedanför 

uthuset. En modelläsare vilken inte låter sig luras eller föras bakom ljuset så lätt: ”När orden 

'tillbaka till naturen' används i många och ofta helt omöjliga sammanhang är det fråga om en 

urartning av de politiska och kommersiella språken. Frasen säljer och övertygar kanske den 

som inte funderat över innebörden.” (s. 350.) Ekman skapar helt enkelt en modelläsare som 

rent ideologiskt funderar: 
 

Hur hamnade vi här? Hur kunde vi som lever i en demokrati välja lagstiftare  
som tillät utarmningen av det naturligt växande landskapet till en gräns där 
det är på väg att försvinna? […] Men vi valde okunskap. Den stora bristen som  
aldrig tas med i bristanalysen av tillståndet i skogen är underskottet av kunskap  
om den. (s. 529.)  

 

 

Stilen och formen 

Låt oss se närmare på vad stilen säger om modelläsaren. Eco menar att modelläsaren byggs 

upp i texten genom stilnivå och ordval.80 Herrarna i skogen är så komplex och fullmatad att 

den enligt Inger Dahlman ”skulle haft små möjligheter att uppsluka sin läsare om det inte vore 

för språket”, och fortsätter med att konstatera att: ”Poesin i uttrycket bär.”81 Generellt sett 

kopplar många av recensenterna stilen till Ekmans tidigare verk. Ekman är mest känd för sina 

romaner Häxringarna, Händelser vid vatten, Rövarna i skuleskogen och trilogin Vargskinnet 

för vilka hon prisats mångfalt. Hon är ett etablerat namn inom skönlitteraturen och dessa 

                                                        
79 Eco 1993, s. 126. 
80 Eco 1984, s 7. 
81 Dahlman 2007. 
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litterära prestationer är någonting som recensenterna inte kan bortse från utan de används som 

referenspunkter då kritikerna nu skall recensera Ekmans senaste verk. Det ethos hennes 

persona redan har innestående i form av litterära erkännanden spelar in i hur välvilligt läsaren 

tar sig an Herrarna i skogen. Elisabet Norin skriver: ”Författaren är oerhört välformulerad, 

hon skriver med samma omsorgsfulla och detaljrika språk som hon använder i sina 

romaner.”82 Svenska Dagbladets recensent Michel Ekman skriver att den är ”litterärt 

högstående”,83 vidare konstaterar en annan att ”berättelse och essä smälter samman till ett 

diktverk”.84 En tredje talar om att Herrarna i skogen är ”skriven i en illusionslös och ödmjukt 

sökande stil”.85 Vilket kan sägas vara förenligt med essäns uppgift att söka svar, söka prova. 

Eco varnar dock för detta fenomen, att läsarna blandar in redan innehavd kunskap om 

författaren och därmed inte ser texten. Att den empiriske läsaren ibland reducerar 

modellsändaren till de informationer som läsaren redan innehar om författaren, om 

modellsändaren inte går att urskilja ordentligt.86 Eco framhåller att modellsändaren måste ta 

hänsyn till detta faktum och ta med det i sin textstrategi.87 

           Ordvalen och nivån på språket kan ibland uppfattas som exkluderande då Ekman 

svänger sig med latinska namn och biologiska förhållanden, utan att förklara eller översätta.  

Exempelvis att ”Cannabis sativa började spira bakom husknutarna” (s. 531). Eller ordbruk 

som exempelvis mulmen,88 vilket är ett ord som troligtvis få empiriska läsare direkt förstår, 

men som de flesta läsare ändå i sitt sammanhang kan förstå. Vinsten här blir då att den som 

inte var bekant med uttrycket har lärt sig något. Som Eco framhåller så skapar 

modellsändaren sin modelläsare. Detta medvetna användande av floranamn och dylikt är 

kanske även i någon mån tänkt att väcka lusten hos läsaren att ta reda på vad, var och hur 

detta föremåls uppenbarelse ser ut och var den kan tänkas finnas.  

          Då Kerstin Ekman år 1978 valdes in på stolen efter Harry Martinson i Svenska 

Akademien fick hon tillfälle att fundera över natursynen hos Martinson och våra litterära 

traditioner. I inträdestalet varnade Ekman för den antropologiska synen vilken sprungit ur 

Carl von Linnés anor. Han såg naturen som Guds stora hushåll, att allt var gjort för 

människans skull. Hon varnade för sin samtids svärmiska ekologi vilken ser naturen som ett 

                                                        
82 Norin 2007.  
83 Ekman 2007. 
84 Holmlund 2007. 
85 Pia Bergström, ”Till skogen med kärlek”, Aftonbladet 2007-03-20. 
86 Eco 1993, s. 133. 
87 Eco 1993, s. 125. 
88 ”Mulm, det lösa material inuti ihåliga träd som består av rester av svampinfekterad ved, insekter, gamla 
fågelbon, döda djur, löv etc. Många djurarter, varav flera utrotningshotade, lever i mulm, särskilt i lövträd.” 
Definitionen tagen från Nationalencyklopedin, ”Mulm”, http://www.ne.se/lang/mulm, hämtad 2013-11-14. 
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harmoniskt Eden. Istället framhävde Ekman, i likhet med Martinson, att naturen existerar 

oavsett människan.89 Hon anslöt sig till Martinsons natursyn, därmed skriver hon in sig i den 

litterära traditionen som hör därtill.  

         I ”Subjekt och landskap i Kerstin Ekmans författarskap” citerar Andersdotter Ekmans 

egna funderingar över vad som format hennes natursyn, angående den litterära traditionen 

utpekar Ekman skolan: 
 

Jag håller på att lära mig att beskriva naturen. Mitt ideal är att beskriva den med så  
oerhört enkla ord att man inte ens tänker på, att det är vackert. Men det är svårt.  
Skolan förstörde mycket med sin moraliserande och estetiserande hållning.  
Där lärde man känna nån sorts statisk naturupplevelse, man tittade på ett stycke  
natur som från ett utkikstorn.90  
 

Det faktum att skolan faktiskt formar och lägger grunden för barns, och sedermera vuxnas  

världssyn, granskas med början under rubriken ”Att lära sig älska”. Där skriver Ekman om sin 

egen skolgång, hur barnen skulle lära sig älska fosterlandet och tutades i att ”Det var inte bara 

var stål och malm i det svenska bröstet, det susade djupa skogar därinne.” (s. 374.) Läsebok 

för folkskolan, en skolbok som användes under sekelskiftet 1900, var tänkt som ett ideologiskt 

redskap vilken skulle lotsa samhället förbi den hotande industrialiseringen och 

urbaniseringen.91 Ekman skriver: ”I beskrivningen av granen märker man ännu tydligare att 

en nationalkaraktär håller på att utformas och att den är manlig […].” (s. 379.) Skogens 

betydelse för svenskheten består i dess bidrag till BNP, skogen hjälpte till att bygga Sverige 

och detta ville nationalisterna pränta in i barnens medvetande. Ekman menar att det därför 

kanske inte alltför underligt att skogen idag agerar projektionsytor för svensk nationalism, att 

det blivit till en kuliss för vår romantiserade bild av vår historia. Ekman ställer sig denna fråga 

i baksidestexten: ”Har vi svenskar verkligen ett så nära förhållande till skogen som det 

påstås?” Eller behövs det en guide? 

          Dagens Nyheter skriver att: ”Skogen är ett språk, menar Kerstin Ekman. I tre decennier 

har hon lärt sig läsa och översätta det språket. Resultatet är essäboken Herrarna i skogen 

[…].”92 Ekman skriver själv: ”Man ser det man vill se. Men man ser också bara det man kan 

se. Språk och begrepp måste finnas för det som iakttas, annars blir det inte observerat.”         

(s. 106.) Några lyfts fram som seende däribland Karl Ragnar Gierow: ”Han hade funnit sin 

skog. Den sa honom något, men den sa det tydligen inte med ord.” (s. 69.)  
                                                        
89AnnSofi Andersdotter, ”Subjekt och landskap i Kerstin Ekmans författarskap”, Naturhistorier: 
naturoppfatning, menneskesyn og poetikk i skandinavisk litteratur, red. Ivar Lærkesen, Harald Bache-Wiig, 
Andreas G. Lombnæs, Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU) 1999, s. 281-290; anförd passage, s. 282. 
90 Andersdotter 1999, s. 281. 
91 Ekman 2007, 378. 
92 Lenas 2007. 
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Läsarens guide observerar, stannar upp och ser saker. Hon är didaktisk där hon guidar sin 

läsare genom litteraturhistorien, skogsbrukshistorien, varelserna vilka lever och har levt sitt 

liv i skogen och allt därtill som hör till skogens sfär. Hon är rättfram och strävande vilket 

Kronqvist menar ger ”ett språk som får bråttom med att redovisa detta allt och som därför inte 

tillåts dröja, stanna upp och släppa in luft och rymd. Bitvis känns bokens rytm andtruten av 

själva ansträngningen att famna så mycket och så vitt som möjligt.”93 Men trots att Ekman är 

hård och rättfram som berättare så sker läsningen hela tiden på läsarens villkor. Dispositionen 

är valfri då hela Herrarna i skogen kan ses som ett hyperverk. Verkets disposition tvingar inte 

alls sin läsare att börja på sida ett och fortsätta med sida två. Man kan som läsare börja med 

essän om ”Gran[en]” på sid 83 för att sedan hoppa tillbaka till ”Den lövgröna skogen” på sida 

15 utan att det blir bakvänt eller obegripligt. Läsaren kan på så sätt börja i den biotop vilken 

han eller hon känner sig som mest hemma först om så önskas. Exempelvis kan en empirisk 

läsare som härstammar från norra Sverige således inleda sin skogsvandring i granskogen, 

vilken den kan relatera till, för att sedermera ta reda på vilka djur som bor där, hur man 

brukade skogen förr, hur man brukar den idag. Med hjälp av den omsorgsfulla litteraturlistan 

kan den nyfikne ta upp den tråd, i likhet med ett hyperverk, som behagas och lära sig mer. 

Litteraturlistan är som ett smörgåsbord för den som söker bildning.  

          Den lokala anknytningen och dess betydelse för relevansen visar Inger Dahlman på då 

hon i sin recension skriver att: ”Två personer i boken har anknytning till Norrköping.”94 

Modelläsaren i Herrarna i skogen är därmed svår att ringa in med hjälp av bokens innehåll 

och form. Det finns något för varje smak och varje invånare i landet Sverige. Boken är dock 

geografiskt begränsad vilket enligt Eco även begränsar modelläsaren. Även valet av språk 

(svenska), kan enligt Eco, ses som en språklig kod vilken säger något om sin modelläsare.95 

Man skulle kunna tänka sig att språket och innehållet, vilket enbart är relaterat till den 

Svenska skogen och de som vistats där i, kan ses som indikationer på att modelläsaren är 

nationalistiskt vurmande och känner kärlek till sitt arv och ursprung, eller åtminstone att 

sådana känslor kan väckas. 

 
Paradoxen 

Att frågan om modelläsare är komplicerad och mångfacetterad demonstreras av att inte ens 

Eco själv riktigt kan svara på frågan om modelläsaren. I hans teorier framgår att det kanske 

                                                        
93 Kronqvist 2007. 
94 Dahlman 2007. 
95 Eco 1984, s. 7. 
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till och med kan finnas två modelläsare. En naiv modelläsare vilken förstår vad texten vill 

säga på ett semantiskt plan samt en kritisk modelläsare vilken uppskattar sättet på vilket 

betydelsen skapas.96 Herrarna i skogen har nog både en naiv och en kritisk modelläsare, 

kanske finns det ännu fler modelläsare. Att boken har många bottnar är däremot definitivt, 

tonen och budskapet har nämligen uppfattats helt olika av kritikerna. Å ena sidan skriver 

Expressen, SvD och DN om den sorg och bitterhet som finns präntat på sidorna. Vilken 

hopplöshet Ekman verkar känna inför framtiden. Å andra sidan skriver Aftonbladet och 

Sörmlands Nyheter om den kärlek, värme och trygghet som speglas i verket.  Aftonbladet 

nyanserar en aning då de skriver att Ekman känner sorg över förstörda stigar, men trots detta: 

”Ändå ger glädjen i boken den starkaste läsverkan.”97 Kerstin Ekman själv definierar sina 

naiva läsare på annat sätt då hon skriver:  
 

En del läsare blir besvikna när de får höra att det inte förhöll sig riktigt så som  
författaren skrev. Inte i verkligheten. Det är förstås en naiv läsning. Jag har sympati för  
den. Hur mycket jag än försvarar estetiska val och författarens rätt att hitta på både  
himlar och helveten så har jag längst inne, längst nere en sympati för den naive läsaren.  
Han kommer in i min bok som jag kom in i berättelserna som barn. Han kommer från  
en personlig värld och han hoppas att gå in i en lika personlig där man inte ljuger och  
bedrar, inte köper och säljer och lägger tillrätta för effektens skull. Han vill träffa någon. 
Han kommer att lyfta maskerna och kika under dem på sitt osofistikerade sätt. Är det  
ingen där så går han. Mötet inställt.98 

 
Ekman pointerar här hur viktigt det är att finnas där i texten, att som modellsändare verkligen 

bjuda in till sin sfär. Annars stänger läsaren boken och mötet blir inställt.  

 
Kerstin Ekman talar i Herrarna i skogen om skog som tid.  Om ekens livscykel: det tar 

hundra år innan man kan få vackra ekplankor. ”Trehundra år innan den blir ett märkesträd. 

Sexhundra år innan den blir en legend och det kan berättas att förrymda presidenter har gömt 

sig i den.” (s. 100.) Att man måste tänka längre:  
 

Det är en glädje med sådant som går utöver vår egen stund på jorden. Det är värt  
vår omsorg. Vi har ingen makt över framtiden och vet ingenting om hur människor  
efter oss kommer att tänka och handla. Men vi kan berätta hur vi tänkte och  
hoppas att de ska förstå varför vi sparade en bit värdefull skog eller återställde en  
utdikad skogsmosse. (s. 100.)  
 

Paradoxen mellan hopp och förtvivlan, domedag eller framtidstro är det som fängslar genom 

boken, sista frågan blir då till läsaren: Hur ställer du dig? 

 

                                                        
96 Umberto Eco, The limits of interpretation, Bloomington, Ind.: Indiana Univ. Press, 1990, s. 55ff. 
97 Bergström 2007. 
98 Kerstin Ekman, ”Författaren själv. Kerstin Ekman om sin romantradition”, Röster om Kerstin Ekman: från 
ABF Stockholms litteraturseminarium i oktober 1992, Stockholm: ABF 1993, s. 97-109; anfört citat, s. 108f. 
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Slutligen öppnas ögonen 

Kerstin Ekman menar att man för att kunna förstå skogens rika universum måste man ha vett 

att se. ”Och Ekman gör sitt bästa för att öppna läsarens ögon för detaljerna ibland träden. Jag 

kommer nog aldrig att vandra i en skog på samma vis efter denna läsning.”99 Under 558 sidor 

är det just detta Ekman försökt att göra, öppna ögonen på läsaren så att denne skall se med 

nya, förhoppningsvis klokare ögon. Eco talar om textens förmåga att bygga upp kompetens 

hos sin läsare där texten då konstruerar sin modelläsare i läsakten, om sökandet efter en 

modelläsare vilken kan hjälpa texten att aktualiseras. Men tänk om det kan vara tvärt om: att 

det är en modellsändare, och inte texten, som söker efter en modelläsare? Ekman söker efter 

någon sorts empati, medmänsklighet, någon som ser och vet att den har ett ursprung. En 

läsare som själv vill äga rätten att definiera sin skog, sin närmiljö, sin nation och inte låter 

någon annan lägga dessa definitioner i sitt medvetande. Tiden är därför inte essentiell, det 

enda Ekman använder den till är för att visa på människans förgänglighet, hennes arrogans 

och ofullkomlighet. Skog är tid och den lever långt efter vår tid passerat.   

         Begäret hos författaren att förstå sig på vad kulturskog, eller för den del vad skog är, 

genom att genomlysa ämnet från alla tänkbara vinklar skapar en modelläsare, vilken också 

vill söka svara på frågan om skogens betydelse. Detta begär som skapas i konstruktionen av 

modelläsarens behov i texten, kan i vidare mening skapa ett behov hos den empiriska 

läsaren.100 Ekman säger:  
 

– Jag tjatar ju hela tiden om de botaniska kunskaperna, jag tror de är  
viktiga för att man ska bry sig. Att tala abstrakt om "biodiversitet"  
är inte samma sak som att en mossa eller en lav håller på att försvinna.101 

 
Med de orden skulle man kunna säga att hon blottlägger syftet med boken: Att få människor 

vilkas förhållande till skogen blivit allt mer och mer distanserat att kunna relatera till den som 

en del av oss, vårt kulturarv. Likt en reklamtext överförs detta begär från modellsändaren till 

modelläsaren vidare till den empiriske läsaren. Mantrat om kunskapen som står att finna om 

man bara stoppar ned näsan i mossan och ser efter, ekar långt efter boken ställts tillbaka på 

hyllan, för: ”Man kan inte sakna och inte heller skydda det som man inte vet om att det 

finns.” (s. 532.)  

            Ekman skänker oss som läsare kunskap i förhoppningen om att behovet och viljan att 

skydda skogen skall väckas. Hon ställer läsaren samma fråga som Göran Bergengren ställer 

                                                        
99 Coelho Ahndoril 2007. 
100 Björkvall 2003, s. 26f. 
101 Erika Josefsson, ”Skogen blir levande igen”, Kristianstadsbladet 2007-03-22. 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sig då han läste boken: ”Människa vad tar du dig till?”102 Och så söker hon visa på vad andra 

modelläsare av tidigare verk demonstrerat, då deras svar på litteraturens dialogicitet visat på 

denna fråga långt innan Ekman satte sig ned och skrev Herrarna i skogen. Som Kronqvist 

efter sin fråga om vem som är tänkt att läsa boken konstaterar, vad som döljer sig under alla 

citat, referenser och fakta:  
 

Jag får känslan av att inuti denna tegelsten ryms en annan bok, en liten slank  
volym, en stridsskrift, en kärleksförklaring, ett försvarstal för de hotade arterna,  
de krympande urskogarna, för det namnlösa värdet på den oorganiserade och  
oöverblickbara naturen, en bok som vill sätta oss i förbindelse, påminna oss.103  

 
 
Boken konstruerar alltså en modelläsare vilken är beläst i vår skogskulturhistoria, har en vilja 

att värna sitt ursprung, samtidens- och framtidens skogar. En rättrådig och klok modelläsare 

vilken ser igenom lögner och ställer frågor. En modelläsare vilken är moraliskt överdådig, en 

slags övermänniska och ett ideal. Det är detta modelläsaren erbjuder den empiriske läsaren; 

chansen att kliva i dessa gudfruktiga skor och visa civilkurage. Och detta på samma sätt som 

en reklamtext skulle ha gjort, genom att bygga upp en fantombild, en idol, en människa vilken 

man önskar att man själv kunde vara, och därefter påvisa att just du kan vara allt detta. Bara 

du tar och öppnar ögonen. Björkvall skriver att modelläsaren är den identitet vilken den 

empiriska läsaren blir erbjuden, det är den identitet som läsaren måste förhålla sig till, och det 

är den identitet vilken läsaren kan välja att acceptera. På så sätt kan den empiriske läsaren 

genom modelläsaren ”få tillgång till behov som han eller hon inte tidigare hade”.104 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
102 Bergengren 2007. 
103 Kronqvist 2007. 
104 Björkvall 2003, s. 26. 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Sammanfattningsvis 

Denna mångfacetterade och på många sätt okonventionella bok passar inte självklart in i 

någon kategori. Susanne Holmlund skriver: ”Som skönlitteratur är den skriven, med 

karaktären hos fackbok. Rimligen är den självskriven till ett Augustpri[s], problemet är bara 

vilket: skönlitteratur eller fack. Helst kunde hon få båda.”105 Lika knepigt som det är att 

kategorisera Herrarna i skogen är det att karaktärisera dess dualistiska berättarjag. Det 

auktoritära och samtidigt ödmjuka berättarjag som bitvis leder och bitvis följer. 

         Det auktoritära berättarjaget strider mot de traditioner om jämlikhet mellan essäisten och 

essäistens läsare som florerar. Ekman uppvisar därutöver en betydligt större encyklopedisk 

kunskap än många av hennes empiriska läsare besitter, då hennes beläsenhet och vishet är på 

en helt annan nivå än vad många av hennes läsare. Detta utesluter därmed många empiriska 

läsare, och känslor av intellektuell underlägsenhet har infunnit sig hos många under 

läsningen. Vidare talar hon nedsättande om grupper och människor vilka inte ser världen på 

samma sätt som hon: miljövänner, jägare och skogsbolag anses vara lika ignoranta i Ekmans 

ögon. Hon frångår därmed tidvis idealen för hur en essä skall vara utformad på grund av den 

högfärdiga och auktoritära hållning hon stundom antar.  

          Varför accepterar då läsaren en så auktoritär och sträng guide?  

          Delvis står svaret att finna i Kerstin Ekmans persona. Läsaren har valt att kliva in i 

Ekmans sfär, då den valde att läsa just Herrarna i skogen. Läsaren har därmed gått med på 

kontraktet som framgår i förordet: om du inte hittar i skogens myller, då kan jag vara din 

guide. Under Ekmans över femtioåriga författarskap har hon bevisat sin beläsenhet, kvicka 

ton och intelligenta iakttagelser gång efter annan. Detta tillsammans med hennes ålder och 

vishet ger hennes ethos tyngd. Detta syns inte minst i recensionerna, vilka i beundrande 

ordalag kallar Ekman för alltifrån en 'litterär suverän' till 'idealgestalt'. Ekmans högfärdighet 

anses av många därmed vara underbyggd, hon innehar en pondus som bär upp resonemangen.  

          Delvis, och kanske av störst betydelse är att man som läsare aldrig känner sig trampad 

på trots Ekmans ibland högfärdiga sätt. Ekman lägger nämligen aldrig ord i munnen på sin 

läsare. Visst provocerar och forcerar hon fram åsikter, men sedan överlåts innebörden att 

skapas av läsaren själv. Detta är den andra sidan av berättarjaget: en ödmjuk och 

uppmuntrande vandringskamrat vilken för en dialog med sin läsare. Detta är helt i linje med 

essätraditionen. 

                                                        
105 Holmlund 2007. 
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          Denna sida av berättarjaget är ödmjuk och erkänner att inte ens hon själv sitter inne 

med sanningen. Den frågande hållningen och det ständiga sökandet efter sanning trots en 

förståelse om att någon sanning inte står att finna är förenlig med essätraditionen, och ger 

henne en mjukare och mer överseende framtoning. Ekman uppmuntrar till eftertanke och vill 

hjälpa sin läsare att komma någon vart. Därmed agerar hon snarare ledsagare än guide.  

          Essäbegreppet stammar ju som bekant från franskans essai vilket betyder 'prov' eller 

'försök', och innebär personliga reflektioner och tankeövningar, detta är exakt vad Herrarna i 

skogen är. Ekman försöker förstå vad skog är, definiera den, fånga dess innersta väsen och vill 

att modelläsaren skall följa hennes exempel. Det är just på denna punkt som Herrarna i 

skogen gör sig gångbar som essä; den ständiga dialog Ekman för med sin läsare. De tomrum 

som hon lämnat åt läsaren att fylla ut och de slutledningar och etiska grubblerier som 

överlåtes till läsaren. Vilket berättarjag man som läsare kommer att konfronteras med under 

läsningen beror således på hur nära Herrarna i skogens modelläsare man befinner sig, och 

därmed hur djup dialog man är kapabel att föra med modellsändaren.  

 

På frågan hur Kerstin Ekmans Herrarna i skogen skapar mening blir således svaret att den 

skapar mening genom sin läsare och dennes förhållande till modelläsaren. Modelläsaren är det 

ideal som den empiriske läsaren måste förhålla sig till, den identitet läsaren kan välja att 

absorbera. Litteraturen och läsandet kan vara en möjlighet för individen att utveckla sin 

individuella livsåskådning, vilket verkar vara fallet då man ser till bokens ultimata 

modelläsare: Ekman själv. 

         Året var 1966 och länet var Jämtland. Invånarna i den lilla byn lystrade till de 

dundrande timmerbilarna vilka for till Norge med sin dyrbara last. Lastbilarna tömde 

skogarna på träd, invånarna hade kanske kunnat räkna lastbilarna och därmed lasten, hur 

många träd som dagligen förflyttades över landsgränsen:  
 

Men det gjorde vi inte. Vi levde på dagarna med vår civilisation, dess bekvämligheter,  
dess smärtlindring och förströelser. Vi såg timmerbilarna och deras last och fällde  
ibland några ord om dem. Vi visste mycket, men vi låtsades inte om allt vi viste. Vi var  
i det avseendet inte allför olika människor som bor tätt ihop på mer upplysta platser.  
(s. 388.) 
 

Ekman var en utav dessa, hon berättar att då ljudet av dessa timmerbilar tystnat i natten låg 

hon vaken och tänkte ”på den här boken” (s. 388). Hon tänkte på Herrarna i skogen. År 2007 

kom den ut, hennes kärleksförklaring till skogen och rop efter fler likasinnade själar, själar 

som vågar tänka på skogen. 
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