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1. Inledning 

Under våren 2019 släppte förlaget Novellix en novellsamling med namnet Storstadsnoveller 

som beskrivs vara ”en resa i både tid och rum”. Samlingen består av fyra noveller vars författare 

räknas till sina länders främsta skribenter: Honoré de Balzac, Charles Dickens, Edith Wharton 

och Ryūnosuke Akutagawa. Tillsammans skisserar de en bild av världens största städer från 

mitten av 1800-talet fram till tidigt 1930-tal.   

  Erika Palmqvist, förläggare vid Novellix, menar att temavalet ”Storstadsnoveller” 

gjordes utifrån de städer som många uppfattar som populära resmål. Det är möjligt att vi helst 

läser om städer vi besökt eller vill besöka. Därför valdes Paris, London och New York. Angå-

ende det fjärde valet, Tokyo, skriver Palmqvist att de ville ”ge läsarna möjlighet att ’upptäcka’ 

ytterligare en stad”. Förutom att novellerna skulle vara av rätt längd och fria att använda så 

fanns kravet att de ”åtminstone skulle röra sig någonstans ute i staden vid något tillfälle” och 

”närma sig ämnet ’stad’”.1   

  Så vad innebär det att upptäcka en stad, röra sig i en stad och närma sig ämnet 

stad? Är det endast en fråga om att gå ut på en gata i ett samhälle och betrakta den? Palmqvists 

och Novellix tolkning av ämnet verkar endast vara inriktad på den fysiska staden. Jag vill hävda 

att den fysiska staden är det första man noterar men knappast det sista om man väljer en annan 

ingång till verken. Kanske går det rent av att hävda att dessa storstadsskildringar också är na-

turskildringar?  

  Alexandra Borg förklarar i En vildmark av sten att staden i storstadslitteraturen 

inte endast är en kuliss utan en ”aktör i sin egen rätt”.2 I den här uppsatsen är stadsmiljön en 

scen där natur och kultur är aktörer tillsammans med individen. Individen är den nya stadsmän-

niskan som passerat över från småstadskulturen in i storstaden. 1800-talet präglades av tekniska 

framsteg och industriell tillväxt. Det innebar att naturen blev mer avlägsen och mindre uppenbar 

rent fysiskt.3 Detta hade en psykologisk effekt på människan menar sociologen Georg Simmel 

i ”Storstäderna och det andliga livet”. Det nya artificiella samhället har tillfredsställt många 

fysiska behov hos människan men hennes psyke är under stress.4 Som Borg förklarar så hjälper 

stadslitteraturen oss att ”se och hantera staden och stadsomvandlingen”.5 Vad jag vill hävda är 

 
1 Erika Palmqvist, SV: ”Storstadsnovellernas uppkomst”, (mailkommunikation 23/9 2019). 
2 Alexandra Borg, En vildmark av sten: Stockholm i litteraturen 1897–1916, Stockholm: Stockholmia förlag, Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet 2011, s. 13. 
3 Martin Kylhammar, Maskin och idyll: Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam, Stockholm: 

Liber Förlag, Diss. Linköping: univ., Malmö 1985, s. 15–16.  
4 George Simmel, ”The metropolis and the mental life”, The urban sociology reader, Jan Lin, Christopher Mele 

(red.), New York: Routledge 2013, s. 24.  
5 Borg 2011, s. 15. 
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att stadslitteraturen också hjälper oss hantera spänningen mellan kultur och natur i stadsmiljön. 

Människor är trots allt naturliga varelser som fragmentariskt levt avskilda från naturen. Jag 

tänker i uppsatsen förespråka en ingång till verken där det förutsätts att staden är en skiftande 

miljö där det går att stöta på både naturliga och kulturella element.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att problematisera Novellix storstadsnoveller genom att anlägga ett 

ekokritiskt perspektiv på dem. Genom en ekokritisk närläsning och terminologi flyttas fokus 

från ”staden” som Novellix benämnt som verkens fundamentala tema. Den generella definit-

ionen av temat gör det inte särskilt svårt att motivera novellerna på förlagets egna premisser; 

det finns många verk som på ett eller annat sätt ”närmar sig ämnet ’stad”.6 Men bortom den 

rent fysiska urbana miljön finns det en spänning mellan polerna natur och kultur. Syftet är så-

ledes också att se på vilka nivåer som novellerna skildrar naturen och vilken roll den spelar i 

det urbana samhället. Men också att poängtera de tillfällen då kulturen möter eller krockar med 

naturen i staden. Förhoppningen är att detta ska fördjupa och komplicera synen på storstäderna 

bortom deras industriella och hårda fasad. Det leder också fram till frågeställningarna: 

• Vilka tecken på naturlig närvaro finns det i novellerna? 

• Hur påverkas protagonisterna av naturen kontra det kulturella/artificiella i novellerna? 

1.2 Material 

De fyra novellerna har blivit nyöversatta till svenska på beställning av Novellix. Uppsatsens 

syfte är inte att analysera språkliga detaljer och därför används framförallt de svenska översätt-

ningarna. Men för att tydliggöra språkdetaljer som kan vara avgörande för tolkningen har jag 

även studerat de engelska och franska översättningarna. Lyckligtvis har den svenska översätt-

ningen av Akutagawas verk ”Kugghjul” fotnoter som förklarar tvetydiga begrepp och symboler 

i språket (idealet hade förstås varit att kunna japanska).7 Nedan följer en beskrivning av 

 
6 Erika Palmqvist, SV: ”Storstadsnovellernas uppkomst”, (mailkommunikation 23/9 2019). 
7 Både Dickens och Akutagawas verk har av forskare betraktats som självbiografiska. ”From his earliest novels, 

Dickens was concerned with issues of the public sphere”, Dickens ”wandered the darkest streets of lower-class 

London, gazing into pawn shops, gin shops, and prison yards” skriver Hilary Schor i ”Novels of the 1850s: Hard 

Times, Little Dorrit, and A Tale of Two Cities”, The Cambridge Companion to Charles Dickens, John Jordan 

(red.), Cambridge: Cambridge University Press 2009, Proquest.com, hämtad: 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/2137996114?ac-

countid=14715 (22/12 2019).   

  I Akutagawas novell liknas protagonistens liv med författarens. Exempel på detta finns i allt från 

huvudkaraktärens namn, karriär som författare, familjekonstellation, psykiska ohälsa och i omnämnandet av 

Akutagawas egna verk. ”Toward the end of his life, Akutagawa began to publish a number of autobiographical 

stories, a genre he had long resisted.” skriver Seiji M. Lippit i ”Akutagawa Ryūnosuke”, The Columbia Companion 

to Modern East Asian Literature, Joshua S. Mostow (red.), New York: Columbia University Press 2003, s. 129.  

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/2137996114?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/2137996114?accountid=14715
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novellernas handlingar:8  

  ”En gata i Paris och dess invånare” – Balzacs berättelse börjar på gatan Rue 

Duguay-Trouin, en då bortglömd del av Paris. På den här lite udda platsen bor den fetlagda och 

förvirrade professorn och vetenskapsmannen Népomucène-Apollodore Marmus de Saint-Leau. 

Handlingen går ut på att professorn ska ta sig till en middag hos sin svägerska längs Paris kro-

kiga gator. Den gamle mannen virrar dock bort sig ganska direkt och hamnar på flera sidospår. 

Han kommer således aldrig till middagen utan plockas upp av en droska som kör hem honom. 

Väl hemma går han till sängs i sin trädgårdspaviljong.9  

  ”Natt i London” – Dickens novell handlar om en namnlös, sömnlös och grubb-

lande människa som utforskar London under sina nattvandringar. På grund av sin sömnbrist har 

han beslutat sig för att pröva på livet som hemlös. Det visar sig vara mycket ensamt och det 

innebär att han ofta söker sig till platser där det finns andra människor. Han promenerar förbi 

fängelser, teatrar, stationshus och slutligen en marknad där han tar sig en kopp kaffe i väntan 

på dagsljuset. När London vaknar till liv går han hem igen och somnar.10  

  ”Kvicksand” – Whartons novell handlar om Mrs. Quentin vars bortskämda son 

Alan vill ta över sin fars politiska tidning Radiator och driva den själv trots att han mor miss-

tycker. När Alan inte ändrar sitt beslut bestämmer sig Mrs. Quentin för att varna sin sons flick-

vän Hope från att gifta sig med Alan. Hon tror nämligen att sonen riskerar att bli som sin makt- 

och pengagalne far. I ett samtal på en museiutställning förklarar Mrs. Quentin för Hope att om 

hon vill vara med Alan så måste hon vara beredd på stora uppoffringar precis som Mrs. Quentin 

själv offrat sig för Alans far. Hopes svar är tystnad.11   

  ”Kugghjul” – Akutagawas novell handlar om herr A som reser till Tokyo och tar 

in på ett hotell för att skriva en bok. Han kan dock inte koncentrera sig utan distraheras av 

synvillor och hjärnspöken. I hans omgivning verkar saker och ting upprepa sig och han tycks 

fast i en mardröm där kugghjul snurrar i hans synfält. För att distrahera sig själv går han i bok-

affärer, sitter på caféer, möter bekanta och super. Han känner sig dock allt mindre som sig själv. 

Slutligen tar han sig ifrån staden för att få ro hos sin familj på landet. Men synvillorna förföljer 

 
8 Genomgående i uppsatserna kommer alla sidhänvisningar till novellerna göras i brödtexten. Skulle det före-

komma hänvisningar till olika noveller under samma rubrik markeras dessa med författarens efternamn + sida i 

verket. 
9 Honoré de Balzac, ”En gata i Paris och dess invånare” (”Une rue de Paris et son habitant”), publicerad 1845 i 

tidningen Le Siècle, övers. Alan Asaid, i Storstadsnoveller, utg. Erika Palmqvist, Stockholm: Novellix 2019.  
10 Charles Dickens, ”Natt i London” (”Night Walks”), publicerad 1860 i tidskriften All The Year Round, övers. 

Johan Nilsson, i Storstadsnoveller, utg. Erika Palmqvist, Stockholm: Novellix 2019.  
11 Edith Wharton, ”Kvicksand” (”The Quicksand”), publicerades 1902 i Harper’s Magazine, övers. Helena Hans-

son, i Storstadsnoveller, utg. Erika Palmqvist, Stockholm: Novellix 2019. 
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honom dit och i slutet önskar herr A att någon måtte ta hans liv medan han sover.12 

  Som tidigare nämnt ämnar uppsatsen behandla de fyra berättelserna som mer än 

skildringar av städer i en rent kulturell bemärkelse. För att även urskilja naturen i verken krävs 

teorier och metoder som aktualiserar det naturliga så att det kan studeras och bedömas. Dessa 

teorier och metoder finns framförallt inom det ekokritiska fältet. 

1.3 Teori och Metod 

Att uppsatsen har sin grund i ekokritiken innebär att teorierna framförallt är hämtade ur verk 

som fokuserar på vilket förhållande naturen har till människan och hur det porträtteras i littera-

turen.13 Med ett ekokritiskt perspektiv och med ekokritiska begrepp vill jag tydliggöra att det 

novellerna skildrar inte endast är den artificiella/kulturella staden. Men självklart är det inte 

heller fråga om renodlade naturtexter.   

  Ekokritik är som Lawrence Buell uttrycker det, en ”paraplyterm” som innefattar 

flera olika studiefält.14 Uppsatsen strävar mot inriktningen som ekokritikerna Michael Bennet 

och David W. Teague beskriver som ”urban ecological cultural criticism”. Betoningen ligger 

på den kulturella aspekten som vanligtvis saknas vid analyser under termen ”urban ecology”.15 

Den slutgiltiga titeln som Bennet och Teague tar fasta på är ”urban nature” – en begreppstitel 

som den här uppsatsen förhoppningsvis också landar under. Urban nature är alltså en studie i 

den urbana miljöns naturliga och kulturella element och dess inverkan på individen och berät-

telsen. Urban natur är ett ämne som ofta förbisetts av ekokritiker eftersom naturen sällan tar 

särskilt explicita former i staden. De mer intrikata formerna av natur tycks uppstå då man pla-

cerar naturliga fenomen gentemot kulturella.16   

   Att det gjorts så få studier i stadens och människornas pendlande mellan natur 

och kultur verkar tyda på att den traditionella natur- och kultursynen ser polerna som separerade 

motsatspar. Att miljön antingen är urban eller rural, stad eller landsbygd, kultur eller natur, inte 

båda samtidigt i ett skiftande mellanting. Nedan presenteras begrepp som ämnar problematisera 

dessa motsatspar.  

 
12 Ryūnosuke Akutagawa, ”Kugghjul” (”Haguruma”) 1927, övers. Vibeke Emond, i Storstadsnoveller, utg. Erika 

Palmqvist, Stockholm: Novellix 2019. 
13 Cherryll Glotfelty, Harold Fromm, The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, Athens: Univer-

sity of Georgia Press 1996, s. xviii. 
14 Lawrence Buell, The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, Ho-

boken: Blackwell Publishing 2005, s. viii.  
15 En sociologisk och filosofisk studieinriktning som fokuserar på naturliga tings relationer till varandra och om-

givningen i en urban miljö, David W. Teague, Michael Bennet (red.), The Nature of Cities: Ecocriticism and 

Urban Environments, Tucson: The University of Arizona Press 1999, s. 4. 
16 Teague, Bennet 1999, s. 4. 
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1.3.1 Urbanature 

Termen urbanature myntades av ekokritikern Ashton Nichols i verket Beyond Romantic 

Ecocriticism: Toward Urbanatural Roosting. Urbanature problematiserar förhållandet mellan 

natur och kultur. Nichols vill med termen visa att det inte finns någon gräns mellan stad och 

landsbygd, allt är natur.17  

Hawks are roosting on skyscrapers along Central Park East and Central Park West. Peregrine 

falcons are feeding on the Flatiron Building, and owls are nesting throughout Manhattan (Yolton). 

Meanwhile, thousands of environmentalists are boarding carbongulping airplanes, flying hun-

dreds of thousands of miles—carrying tons of petrochemical Gore-Tex—to get “back to nature” 

in Montana and Mauritius.18 

Nichols menar att människan fått för sig att ”sann” natur är den vilda, svåråtkomliga och out-

forskade naturen som finns ”långt bort”. Det är inte den natur som redan finns i staden. Nichols 

hävdar starkt att människan aldrig är ”cut off from wild nature by human culture”. Människan 

är alltid i naturen och människan är en naturlig varelse, ett djur. Men stadens urbana miljö och 

kulturliv har fått oss att glömma att vi faktiskt befinner oss mitt i naturen.19 Den romantiska 

idén om en orörd natur existerar inte längre menar Nichols, all världens vildmark är redan upp-

täckt. Vad man nu ska fokusera på är bevarandet såväl urban som rural natur.20  

  Även litteraturprofessorn David R. Shumway påpekar det felaktiga i att se stad 

och natur som olika världar. Shumway vill framförallt poängtera att människan, felaktigt pla-

cerat sig själv ”in a separate metaphysical category by virtue of their having souls and/ or rat-

ionality.” Men liksom Nichols så hävdar Shumway att människan fortfarande är ett djur som 

likt andra djur skapat sig ett hem i naturen.21  

  Begreppet urbanature används övergripande i uppsatsen eftersom det problema-

tiserar hela konceptet ”storstadsnovell”. Är det verkligen så att en storstadsnovell uteslutit alla 

inslag av natur? Kanske går det att konstatera att även storstaden är naturlig, om inte i miljön, 

då kanske hos djuren (människorna) som bor där. Framförallt tillåter urbanature ett utforskande 

av flera nivåer av naturlig närvaro. För det första, den rent fysiska naturen där bland annat gräs, 

träd och väderfenomen förekommer och bryter mot storstadsmiljön. För det andra, den upp-

levda närvaron av natur. Naturen är då inte fysiskt närvarande men det finns en naturlig 

 
17 Urbanature betonas på samma sätt som det engelska ordet furniture. Ashton Nichols, Beyond Romantic Eco-

criticism: Toward Urbanatural Roosting, New York: Palgrave Macmillan 2011, s. xiii. 
18 Nichols 2011, s. xiii. 
19 Nichols 2011, s. xv. 
20 Nichols 2011, s. xvi. 
21 David R. Shumway, ”Nature in the apartment”, The Nature of Cities: Ecocriticism and Urban Environments, 

David W. Teague, Michael Bennet (red.), Tucson: The University of Arizona Press 1999, s. 256.  
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inlevelse hos individen. De positiva inlevelserna kallar litteraturvetaren Martin Kylhammar för 

”gröna oaser”. Gröna oaser är platser och föremål som återskapar ”kontemplationen, lugnet och 

befrielsen” som människan upplever i samband med naturen. Det kan alltså vara föremål som 

sällan förknippas med natur (till exempel en lampa).22 För det tredje är det natur som en psykisk 

företeelse hos individen. Det psykiska knyter an till Shumways tanke om att människan fortfa-

rande är ett djur som har djuriska känslor och drifter. Uppsatsen studerar alla de här nivåerna 

av naturlighet i verken.  

  Genom termen urbanature är staden ”öppen” för flera typer av naturlig närvaro. 

Därmed kan det också introduceras begrepp som möjliggör bedömning av den natur som före-

kommer. Framförallt för att se om människans och naturens relation är positiv/symbiotisk eller 

inte.  

1.3.2 Pastoral natur och den vilda naturen 

Förutom att det pågår konstanta spänningar mellan natur och kultur i stadsmiljön så finns det 

även skiftningar i typerna av natur. Enkelt förklarat så finns det två olika naturtyper, den pas-

torala naturen och den vilda naturen. Den pastorala naturen har en symbiotisk relation till män-

niskan och hennes kultur medan den vilda naturen helt saknar en mänsklig/kulturell anknytning. 

Där den pastorala naturen ger ett sken av idyll antar den vilda naturen oftare en hotfull uppen-

barelse.23 Uppdelningen är hämtad från ekokritikern Greg Garrards motiv ”pastoral” och ”wil-

derness”. För honom är dessa begrepp delar av olika berättelsekulturer där den pastorala naturen 

är kultiverad medan den vilda naturen är otämjd.24 De två motiven kan i sin tur delas in i ro-

mantisk pastoral-, klassisk pastoral-, romantisk vild- och klassisk vild natur.  

  Liksom ekokritik står benämningen pastoral som en paraplyterm över flera olika 

kategorier, historikern Leo Marx konstaterar dock i The Machine in the Garden att: 

No single motive can account for these disparate phenomena. Yet each does express something of 

the yearning for a simpler, more harmonious style of life, an existence "closer to nature," that is 

the psychic root of all pastoralism— genuine and spurious.25 

 
22 Kylhammar 1985, s. 40. 
23 Greg Garrard, Ecocriticism: The New Critical Idiom, New York: Routledge 2004, s. 1–3. 
24 Garrard kallar dessa motiv för ”tropes”: ”I will be reading culture as rhetoric, although not in the strict sense 

understood by rhetoricians, but as the production, reproduction and transformation of large-scale metaphors”, Gar-

rard 2004, s. 7. Den retoriska tropen är enligt den klassiska retoriken och Nationalencyklopedin ”att säga något 

genom att använda ett annat slags utsaga än den direkta”. Garrads användning av trop-begreppet riskerar att skapa 

förvirring och jag väljer därmed att använda termen motiv istället, Nationalencyklopedin, ”Trop”, hämtad: 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/trop (23/10 2019).  
25 Leo Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America, New York: Oxford 

University Press 1964, s. 6. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/trop
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Det problematiska med pastoralen, konstaterar Kylhammar, är att det ”är en motsatsernas och 

konflikternas genre” eftersom det krävs något som står i kontrast till det idylliska för att det ska 

upplevas som sant.26 Den pastorala berättartraditionen involverar en flykt från staden och fin-

nandet av en natur som står för det goda och idylliska.27 Exempel på pastorala element är 

”sparkling water, pastoral landscapes, food-supplying plants, and harmless animals” menar 

Nichols.28 Nichols exempel och teorier är fokuserade på den fysiskt närvarande naturen. Den 

här uppsatsen använder uppdelningen pastoral och vild natur även på en psykisk och en upplevd 

nivå. 

  Den pastorala naturen kan som nämnt delas in i en romantisk och en klassisk ka-

tegori. Den romantiska pastorala naturen porträtteras som en förlängning av människan. Det är 

en ursprungsplats för henne som hon konstant söker sig till. Den är i harmoni med den mänsk-

liga kulturen. Det betonas hur viktig romantisk pastoral natur är för vårt välbefinnande.29 

  Den klassiska pastorala naturen porträtteras också som skön och idyllisk. Men 

fokus ligger mer på det faktum att människan avskärmats från den genom den industriella re-

volutionen.30 Det finns nostalgi anknutet till det faktum att den pastorala naturen är avläg-

sen/förfluten och svåråtkomlig. Den klassiska pastorala naturen är inte aktiv såsom den roman-

tiska är.31  

  Den vilda naturen är på samma sätt som den pastorala, ett narrativ av flykt från 

storstaden till naturen och en återkomst i nostalgi. Vild natur är dock ”uncontaminated by civi-

lisation”, otämjd och saknar koppling till människan.32 Det är inte en plats där människan ska 

kunna bosätta sig; kultivering hämmar det som utgör dess ”vildhet”.33 Nichols tar ”wolves, 

mud-choked rivers after a storm, poisonous plants, or the barren wastelands of the desert” som 

exempel på motsatser till det harmoniska och gemytliga landskapet.34  

  Den romantiska vilda naturen är liksom den pastorala en idylliserad plats som 

fascinerar på grund av sin ursprunglighet. Det som skiljer den romantiska vilda naturen från 

den pastorala är att den inte fallit för mänsklig kultivering. Människan ser ofta sig själv som 

utforskare av den romantiska vilda naturen trots att den, i sitt idealtillstånd är orörd.35 

 
26 Kylhammar 1985, s. 23. 
27 Garrard 2004, s. 33–34.  
28 Nichols 2011, s. 48.  
29 Garrard 2004, s. 44–48. 
30 Garrard 2004, s. 39.  
31 Garrard 2004, s. 37. 
32 Garrard 2004, s. 59–60. 
33 Buell 2005, s. 148. 
34 Nichols 2011, s. 48. 
35 Garrard 2004, s. 70–71. 
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  Den klassiska vilda naturen är en rent fientlig plats. Det är inte längre en vildmark 

som det dröms om att utforska. Den består i stort av vad filosofiprofessorn Andrew Light kallar 

en ”kulturell konstruktion” som mer handlar om ett alienerande mellan gott och ont, vi och dem. 

Light skriver att den klassiska vilda naturen framstår som en motsats till civilisationen, en nat-

urtyp som kan driva människan till ondska om hon inte ”tämjer” den innan hon besöker den. 

Det finns en rädsla för den här typen av natur som riskerar att slå tillbaka mot människan menar 

Light.36  

1.3.3 Separation, Savagery, Superiority 

Light hävdar också att det inte nödvändigtvis behöver vara omgivningen som är vild. Den vilda 

naturen finns också inom individen som en ”cognitive dimension of wilderness”. Människan 

kan alltså befinna sig bortom den vilda, farliga naturen men fortfarande vara ett offer för den 

och agera ut dess vildhet mitt i civilisationen.37 

To be able to mark off the wild from civilization does not therefore require any specialized 

knowledge of wild places with respect to their physicality, but only a strong sense of the difference 

between us and them – between we civilized, rational agents and those uncivilized, passion-filled 

savages.38 

Den vilda naturen är i det här fallet motsatsen till vad urbanature-begreppet försöker göra. Istäl-

let för att föra samman civilisationen och naturen, människan och djuren så delar man upp dem 

som två motpoler. Den vilda naturen är ”represented as a kind of hell” skriver Light.39 Det 

tydliga vi-mot-dem-tänket delar också upp civilisationen i kategorier. Det är då framför allt 

tydligt i ett samhälle där en kulturell minoritet ses som ”utbölingar” eller ”vildar”.40 

  Därmed ställer Light upp tre begrepp som visar hur relationen mellan civilisation 

och den vilda naturen (som landskap eller personifierad) indelas. Separation, handlar om att det 

onda och vilda utgör ett hot mot det goda och därmed måste fördrivas. Savagery eller ”barbari” 

innebär de individer som representerar det djuriska/vilda som markeras som främmande, icke-

mänskliga och potentiellt farliga. Superiority eller ”överlägsenhet” handlar om de rationella, 

 
36 Andrew Light, ”Boyz in the Wood: Wilderness in American Cinema”, The Nature of Cities: Ecocriticism and 

Urban Environments, David W. Teague, Michael Bennet (red.), Tucson: The University of Arizona Press 1999, s. 

137–139. 
37 Light 1999, s. 138.  
38 Light 1999, s. 138. 
39 Light 1999, s. 139. 
40 Uppsatsen kommer inte gå in på de rasistiska stereotyper som ofta förknippas med den här uppdelningen mellan 

människor. Detta är en studie i alla människors släktskap med djuren och relation till naturen samt hur det visas i 

novellerna. Light 1999, s. 138–139. 
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goda och samhällsanpassade människornas rätt att ses som bättre och mer värdefulla indivi-

der.41 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Begränsningar 

I samband med den tidigare forskningen görs en kort författarpresentation. Detta är fyra förfat-

tarskap som det är svårt att överblicka forskningsmässigt. I sökandet av tidigare forskning har 

det framförallt varit av vikt att se om det skrivits något med utgångspunkt i begreppen urba-

nature eller urbanature. Då detta varit svårt att finna har studier i författarnas vägande mellan 

polerna natur och kultur prioriterats. Jag har både tittat på ekokritiska och stadscentrerade stu-

dier som gjorts kring författarskapen. Detta för att kunna pussla ihop en sammanhängande bild 

av natur- och kulturskildringarna i deras verk. Av resultaten har ett fåtal böcker och artiklar 

valts ut för att representera de studier som har gjorts.  

1.4.1 Balzac 

För historisk riktighet och övergripande information om Balzac som författare och hans förfat-

tarskap använder jag mig av The Cambridge Companion to the French Novel. Uppslagsverket 

täcker de flesta av Balzacs viktigaste verk och litterära drag. Tillexempel var Balzac ”acutely 

interested in the power of immediate surroundings” och dess inverkan på individen.42 

  Även Erich Auerbachs Mimesis: Verklighetsframställningen i den västerländska 

litteraturen kommer in på Balzacs berättarteknik och realistiska framställningar och ligger till 

grund för analysen.43 Det har förstås gjort otaliga större och mindre studier i Balzacs miljöskild-

ringar. I Kathleen R. Harts artikel ”Strangers to Ourselves: Animality and Theory of Mind in 

Honoré de Balzac's ’A Passion in the Desert’” beskriver hon framförallt krocken mellan kultur 

och natur i samband med Balzacs intresse för människa-djur-relationen. Artikeln poängterar 

hur Balzac jämför egenskaper hos djuren med människornas.44  

  Flera studier analyserar Balzacs berättartekniker i samband med det moderna och 

framväxande Paris. Michael Tilby skriver i ”Parisian Decors: Balzac, the City, and the 

 
41 Light 1999, s. 139. 
42 Alison Finch, ”Reality and its representation in the nineteenth-century novel”, The Cambridge Companion to 

the French Novel, Timothy Unwin (red.), Cambridge: Cambridge University Press 1997, s. 44. 
43 Erich Auerbach (1949), Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen [e-bok, format: epub], övers. 

Ulrika Wallenström, Stockholm: Bonniers 2017.  
44 Kathleen R. Hart, “Strangers to Ourselves: Animality and Theory of Mind in Honoré De Balzac's ‘A Passion in 

the Desert.’”, Style, 46, 2012: 3–4, Pennsylvania: Penn State University Press, JSTOR, hämtad: www.jstor.org/sta-

ble/10.5325/style.46.3-4.399 (6/1 2020). 

http://www.jstor.org/stable/10.5325/style.46.3-4.399
http://www.jstor.org/stable/10.5325/style.46.3-4.399
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Armchair Traveler” om hur ”Blazac’s Paris is determined by the needs of the fiction”.45 Tilby 

visar hur Balzac tematiserar sina beskrivningar för att skapa en känsla av staden både som kuliss 

och som medaktör. Staden som trots allt är en ”onaturlig” plats med artificiella föremål kan 

beskrivas med naturliga effekter, såsom vatten. Balzac levandegör den urbana fasaden.46  

  Balzacs verk är kända för att ge läsarna en rik bild av staden de läser om. Søren 

Pold menar i ”Panoramic Realism: an Early and Illustrative Passage from Urban Space to Media 

Space in Honoré de Balzac’s Parisian Novels, ’Ferragus’ and ’Le Père Goriot’” att det beror på 

Balzacs användning av ”panoramateknik”.47 Artikeln belyser det faktum att Paris blev alltmer 

urbant medan Balzac verkade. Det bidrog till att man behövde nya berättartekniker för att över-

blicka samhället.48 

1.4.2 Dickens 

I uppsatsen ger The Cambridge Companion to Charles Dickens all övergripande information 

om Dickens och hans biografiska relation till London: ”[w]alking the streets inspired him” skri-

ver Murray Baumgarten.49 ”Natt i London” publicerades i Dickens eget magasin All the Year 

Round år 1860. Novellerna i magasinet sammanfördes sedan i samlingsverk såsom The Uncom-

mercial Traveller (1861) vari ”Natt i London” ingår.   

  I artikeln ”Dickens in the City: Science, Technology, Ecology in the Novels of 

Charles Dickens” för John Parham ett resonemang om hur Dickens vetenskapsintresse med-

förde att han skrev realistiska stadsskildringar med inslag av social ekologi. Hans skrivande 

influerades av en tro på den urbana kapaciteten att förbättra människoliv. Men också av en vilja 

att kritisera industrins nedsmutsning av naturen och invånarna i staden: ”Dickens feared that 

the combination of polluted air and dreadful sanitation would bring into being an ‘Unnatural 

humanity’” skriver Parham.50   

 
45 Michael Tilby, ”Parisian Decors: Balzac, the City, and the Armchair Traveler”, Translation and the Arts in 

Modern France, Sonya Stephens (red.), Indiana: Indiana University Press 2017, JSTOR, hämtad: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1zxxxrk.10 (7/12 2019), s. 82. 
46 Tilby 2017, s. 89. 
47 Søren Pold, ”Panoramic Realism: an Early and Illustrative Passage from Urban Space to Media Space in Honoré 

de Balzac’s Parisian Novels, ’Ferragus’ and ’Le Père Goriot’”, Nineteenth-Century French Studies, 29, 2000-

2001: 1/2, Lincoln: Nebraska University Press, JSTOR, hämtad: https://www.jstor.org/stable/23538115 (7/12 

2019), s. 55. 
48 Pold 2000–2001, s. 48. 
49 Murray Baumgarten, ”Fictions of the City”, The Cambridge Companion to Charles Dickens, John Jordan (red.), 

Cambridge: Cambridge University Press 2009, Proquest.com, hämtad: 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/2138000800?ac-

countid=14715 (7/12 2019), s. 2. 
50 John Parham, ”Dickens in the City: Science, Technology, Ecology in the Novels of Charles Dickens”, 19: In-

terdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century, 2010: 10, hämtad: http://doi.org/10.16995/ntn.529 (7/12 

2019). 

http://doi.org/10.16995/ntn.529
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  I Urban images of Nineteenth-Century London: The literary geography of Char-

les Dickens gör Priscilla Kaufmann en omfattande analys av flera urbana aspekter ur Dickens 

verk. I Kaufmanns avhandling är syftet att belysa de miljömässiga problem som drabbade Lon-

don under Dickens tid. Hon noterar även karakteristiska drag hos Dickens miljöbeskrivningar, 

bland annat att ”vegetation is often described as stressed by the urban environment in which it 

is found”.51 Parhams och Kaufmanns texter använder sig av Dickens samhällsengagemang för 

att belysa miljöproblematiken som börjar bli synlig under industrialiseringen av London. De 

visar hur man med framgång kan applicera en naturcentrerad infallsvinkel även på hans stads-

litteratur.  

1.4.3 Wharton 

Även hos Wharton använder jag mig av ett översiktsverk, The Cambridge Companion to Edith 

Wharton, för att historiskt överblicka hennes författarskap.52 Det finns en del studier som lyfter 

fram Whartons verk i relation till stadsskildringar. Catherine Morleys ”Tales of New York City: 

The Birth of the Modern Metropolis” beskriver hur och på vilket sätt amerikanska författare 

framställer New York och dess framväxt. Morley menar att ”Wharton’s writing is steeped in 

naturalism” och är därför en källa till relevanta miljöskildringar.53  

  ”Kvicksand” utspelar sig kring sekelskiftet 1800–1900 och protagonisten bor på 

femte avenyn i New York. Whartons berättelse utspelar sig efter inbördeskriget i USA då landet 

genomgått en urban upprustning. Louis J. Budd skriver att det fanns:  

an urgent need as well as profitable opportunity to document the new social contexts - the city 

more than the factory - and the way that Americans were adapting to assembly lines and horsecars, 

electric lights and apartment houses.54 

Edith Wharton är känd för sina skildringar av stadens utseende men också för sina beskrivningar 

av inredning och konst. Cynthia G. Falk skriver i "’The Intolerable Ugliness of New York’: 

Architecture and Society in Edith Wharton's The Age of Innocence” att Wharton ”carefully 

 
51 Priscilla Kaufmann, Urban images of Nineteenth-Century London: The literary geography of Charles Dickens, 

avhandling skriven för avdelningen “Geography and Geology” vid University of Nebraska Omaha 1987, Digital-

commons.unomaha.edu, hämtad: https://digitalcommons.unomaha.edu/studentwork/571 (10/12 2019), s. 55. 
52 Millicent Bell (red.), The Cambridge Companion to Edith Wharton, Cambridge: Cambridge University Press 

1995, ProQuest.com, hämtad: https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/lion/publication/2050513 (12/12 

2019). 
53 Catherine Morley, ”Tales of New York City: The Birth of the Modern Metropolis”, Modern American Litera-

ture, Edinburgh: Edinburgh University Press 2012, JSTOR, hämtad: https://www.jstor.org/sta-

ble/10.3366/j.ctt1g09w5r?turn_away=true (9/12 2019), s. 82. 
54 Louis J. Budd, ”The American Background”, Cambridge Companion to American Realism and Naturalism: 

From Howells to London, Donald Pizer (red.), Cambridge: Cambridge University Press 1995, CambridgeCore.org: 

hämtad: https://doi.org/10.1017/CCOL0521433002.002 (29/12 2019), s. 33. 

https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g09w5r?turn_away=true
https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g09w5r?turn_away=true
https://doi.org/10.1017/CCOL0521433002.002
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correlated her characters' social standing and behavior with the built environment they inhab-

ited”.55 Men det dyker sällan upp något om Whartons syn på naturen i staden. I ”Edith Whar-

ton's Resource Aesthetics and the Dawn of the American Energy Crisis” skriver Alan Ackerman 

om Whartons inställning till de fossila bränslen som drev det nya tekniska samhället. Det är en 

av få ekokritiska analyser som gjorts av hennes stadscentrerade verk.56 

1.4.4 Akutagawa 

Information om Akutagawas författarskap hämtas framförallt ur The Columbia Companion to 

Modern East Asian Literature. ”Kugghjul” skrevs bara några dagar innan Akutagawa tog livet 

av sig. De flesta av studierna har därför gått ut på att undersöka självbiografiska spår i ”Kugg-

hjul”.57 Trots att Akutagawa fått stor uppmärksamhet internationellt så är Novellix översättning 

den första på svenska av författaren.   

  I ”Writing Madness: Deranged Impressions in Akutagawa’s ’Cogwheels’ and 

Strindberg’s ’Inferno’” hävdar Mats Karlsson att ”Akutagawa's agony, as rendered in ’Cog-

wheels’, was inspired by that of Strindberg”. De två författarnas psykiska förutsättningar liknar 

varandra menar Karlsson. Därför hävdar han också att det finns flera intertextuella spår i 

”Kugghjul” som kan hänvisas till bland annat Strindbergs bok Inferno (1897).58  

  Seiji M. Lippit har också valt att undersöka Akutagawas användning av galenskap 

som motiv. I artikeln ”The Disintegrating Machinery of the Modern: Akutagawa Ryūnosuke's 

Late Writings” menar Lippit, liksom Karlsson att ”Kugghjul” är ett autobiografiskt verk.59 Lip-

pit anser också att kugghjulen i protagonistens synfält ”represent the collapse of the literary 

apparatus that had supported and sustained Akutagawa’s representation of the self”.60 Lippit 

antyder att staden Tokyo är en av delaktörerna i huvudpersonens färd mot galenskap men näm-

ner inget om verkets naturinslag.61  

  Olga Alekseeva och Oxana Ivanova har skrivit en artikel om Akutagawas 

 
55 Cynthia G. Falk, "’The Intolerable Ugliness of New York’: Architecture and Society in Edith Wharton's The 

Age of Innocence”, American Studies, 42, 2001: 2, JSTOR: https://www.jstor.org/stable/40643250 (10/12 2019), 

s. 23. 
56 Alan Ackerman, ”Edith Wharton's Resource Aesthetics and the Dawn of the American Energy Crisis”, Journal 

of American Studies, 53, 2019:4,, Cambridge: Cambridge University Press 2018, CambridgeCore.org, häm-

tad: https://doi.org/10.1017/S0021875818000506 (10/12 2019). 
57 Lippit 2003, s. 129. 
58 Karlsson, Mats, ”’Writing Madness: Deranged Impressions in Akutagawa’s ’Cogwheels’ and Strindberg’s ’In-

ferno’”, Comparative Literature Studies, 46, 2009: 4, Pennsylvania: Penn State University Press 2009, JSTOR, 

hämtad: https://www.jstor.org/stable/25642147 (19/9 2019), s. 639.  
59 Seiji M. Lippit, ”The disintegrating machinery of the modern: Akutagawa Ryunosuke's late writings”, The Jour-

nal of Asian Studies, 58, 1999: 1, Cambridge: Cambridge University Press, CambridgeCore.org, hämtad: 

https://doi.org/10.2307/2658388 (10/12 2019), s. 39. 
60 Lippit 1999, s. 40 
61 Lippit 1999, s. 39. 

https://www.jstor.org/stable/40643250
https://doi.org/10.1017/S0021875818000506
https://doi.org/10.2307/2658388
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färgsymbolism i ”Color Symbolism in Scenery Descriptions of Ryunosuke Akutagawa’s Sto-

ries and Novellas”. De vill visa hur Akutagawa använder färger för att skapa stämning i sina 

verk. En betraktelse de gör är att den blå himlen genomgående är ”connected with freedom, 

native land, motherland” i Akutagawas noveller.62   

  Avslutningsvis kan det konstateras att det inte explicit skrivits något under ter-

merna urbanature eller urban nature om respektive författarskap. Flera studier närmar sig dock 

kulturen kontra det naturliga som motiv och tema. Den här uppsatsen är ett försök i att spinna 

vidare på det urban-natura tankesättet och visa termernas nytta i analysen.  

2. Analys 

2.1 Paris 

Honoré de Balzac skrev i inledningen till La Comédie humaine att olikheter bland djur uppstår 

då de utvecklas i olika ’milieux’. Människan som art kommer alltså att ha utvecklats annorlunda 

om hon lever i en urban miljö än om hon lever på landet.63 Denna teori uppenbaras i ”En gata i 

Paris och dess invånare” i relationen mellan professor Marmus och gatan Rue Duguay-Trouin. 

Gatan beskrivs i ett vildare tillstånd än resten av Paris. Murarna som kantar vägen är ”fulla av 

sprickor och krönta av grönska” (s. 4). Gatan är ”varken stenlagd eller belyst”, det är en ”folk-

skygg” plats (s. 3). Murarna är också täckta av ”brännässlor och allsköns luggiga rankor” vilket 

antyder att gatan glömts bort (s. 4). Balzac har på bara några få rader skapat en tvetydig bild, 

både av gatan och av huvudkaraktären som bor bakom en inbäddad dörr i den övervuxna muren.  

  Gatan Rue Duguay-Trouins tillstånd är vid den här tidpunkten ganska illa. Husen 

är få och av ”ringa betydelse” för invånarna (s. 3). Paris var annorlunda till utseendet innan ”det 

medeltida och upplevt trånga och smutsiga röjdes från 1850-talet och framåt undan till förmån 

för esplanadsystemets luft och ljus” skriver översättaren Alan Asaid.64 Rue Duguay-Trouins 

förlegade skick beror således på att renoveringen inte hade påbörjats där ännu. Trots att profes-

sorns gata ligger relativt centralt så är den i ett risigt, förvildat skick.   

  Vad som framförallt har förvildat professorns gata är ”jordraset” som öppnat en 

”smärre avgrund” ned till Paris katakomber (s. 4). Joanne Gottlieb förklarar att katakomberna 

 
62 Olga Alekseeva, Oxana Ivanova, ”Color Symbolism in Scenery Descriptions of Ryunosuke Akutagawa’s Stories 

and Novellas”, Ulakbilge, 3, 2015:6, hämtad: http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1444219751.pdf (12/12 

2019), s. 151. 
63 Honoré de Balzac, La Comédie humaine, Vol. 1, ”Avant Propos” (1874), verket består av samlade texter från 

1830-talet. Gutenberg.org, hämtad: http://www.gutenberg.org/files/41211/41211-h/41211-h.htm (10/12 2019). 
64 Alan Asaid “Översättarens kommentar”, Balzac 2019 [onumrerad sida].  

http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1444219751.pdf
http://www.gutenberg.org/files/41211/41211-h/41211-h.htm
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triggade ”fears of contagion and transgression associated with the lower depths of the city”.65 

Även Borg är inne på detta faktum, det fanns en nästan dystopisk rädsla inför att de underjor-

diska systemen skulle smitta den ”rena och oskyddade staden”.66 Människans ivriga utgräv-

ningar av katakomberna var ett försök att gömma det ruttnande och skadliga. Men markens 

porösa tillstånd höll inte för utgrävningarna och ”[s]tadens myndighet lät skyndsamt täppa igen 

jordraset” för att förhindra uppståndelse (s. 4). Jordraset är en kombination av naturliga och 

kulturella krafter, en rädsla för en okontrollerbar röta och smitta.  

  Även Marmus är föremål för de ”vilda” beskrivningar som hans gata fått ta del 

av: ”[o]vanför varje öra skälvde vita knippen av lurvigt hår vilka glänste i solen likt trilsket 

borst på ett jagat vildsvin” (s. 6). Liksom muren på gatan är Marmus sliten av ålder och hans 

skägg beskrivs som ”brännässleaktiga pikar” (s. 7). Marmus har utvecklats i en annorlunda, 

vildare miljö än resten av staden. Auerbach skriver att: ”miljön blir för Balzac en sedligsinnlig 

[67] atmosfär som genomsyrar människornas landskap, bostad, möbler, husgeråd, kläder, kropp, 

karaktär, umgänge, sinnelag, verksamhet och öde”.68 Marmus är en människa som varken ser 

ut eller beter sig som om han hörde hemma i en storstadsmiljö. Hans klädsel belyser detta då 

han ”helt vant sig av vid allt vad stövlar och hällor hette” (s. 5). Marmus har aldrig handskar på 

sig och är ”[a]lltför tankspridd för att underkasta sig alla de mödor som anstiftas av en peruk” 

(s. 6). Marmus utseende är motsatsen till det som är kulturellt uppmuntrat av hans titel som 

professor och vetenskapsman. Han rör sig i de högre kretsarna av Paris societet men hans för-

vildade utseende påminner snarare om en ”lumpsamlares” eller rent av ett djurs (s. 6). Detta 

återknyter till Balzacs teorier om miljön och ”parallellen mellan zoologisk och sociologisk dif-

ferentiering”.69  

  Marmus har utvecklats utanför den kulturella stadskärnan och ger liksom gatan, 

sken av ”vildhet”.70 Det finns dock inget hotfullt hos figuren, snarare utstrålar han en romantisk 

primitivitet som den hos en ”ädel vilde” – en figur i samklang med den sanna och ursprungliga 

naturen.71 Gatan och dess jordras kan dock beskrivas som hotfull och därmed ett exempel på 

den klassiskt vilda naturen. Likt en öppning till en helvetisk främmande värld skapar det 

 
65 Joanne Gottlieb, ”Darwin’s City, or Life Underground: Evolution, Progress, and the Shapes of Things to Come”, 

The Nature of Cities: Ecocriticism and Urban Environments, David W. Teague, Michael Bennet (red.), Tucson: 

The University of Arizona Press 1999, s. 237. 
66 Borg 2011, s. 285. 
67 Angående ordet ”sedligsinnlig” så är det en lite udda översättning som i den engelska versionen av verket lyder: 

”a moral and physical atmosphere”, Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Litera-

ture, Princeton: Princeton University Press 2013, s. 473. 
68 Auerbach 2012, s. 499.  
69 Auerbach 2012, s. 835. 
70 Auerbach 2012, s. 502. 
71 Ter Ellingson, The Myth of the Noble Savage, Berkley: University of California Press 2001, s. 6–7.  
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uppståndelse och rädsla hos invånarna. Trots det bor Marmus kvar på gatan i en trädgårdspa-

viljong. Där bor han för att vara ifred från sin hustru. Hustrun är beskriven som en modern 

stadsmänniska som bryr sig om sin frisyr och sina kläder, hon bär: ”ett par ljuvliga stövlar som 

liknade vingarna på en färgglad vivel, och en rosenröd hatt garnerad med persikoblommor” (s. 

20). Även om hennes kläder beskrivs med hjälp av natur så är det ingen fråga om vildsvinsborst 

eller brännässlor som hos herr Marmus. Beskrivningen ger en pastoral bild av hustrun, hennes 

naturlighet går i samklang med stadens kultur men visar samtidigt en ”idyllisering av det natur-

nära livet”.72 Herr och fru Marmus kan liknas vid olika naturtyper, hustrun den klassiskt pasto-

rala naturen och Marmus den romantiskt vilda.   

  Marmus är en tvetydig individ som pendlar mellan natur och kultur. Längs flodens 

Seines kajer har man ställt upp ”smäckra” boklårar ”stora som parapetens stenar” (s. 12). Där 

fastnar han i en diskussion med sig själv om olika kejsare och vetenskapsmän. Om detta försö-

ker han även hålla tal om inför en grupp statyer. Efter det är professorn helt distraherad från sitt 

tidigare mål som var att besöka sin svägerska. Professorns förvildade utseende och underliga 

beteende ursäktas dock genom att han belönats med ”Hederslegionen” vid institutet i Paris. Han 

äger en detalj som gör att han bekräftas av stadsmänniskorna:  

Denna gestalt slapp att bli föremål för alla de allmosor och all den ömkan som det usla skicket på 

hans vördnadsvärda gröna rock gav upphov till genom en röd liten ordensknapp (s. 6). 

Ordensknappen är brytpunkten i professorns vilda utseende och visar att han egentligen är ”en 

av vår tids allra klarast lysande snillen” (s. 7). Marmus är alltså en förvildad individ som äger 

en statussymbol. Utan den hade kusken kanske aldrig skjutsat honom till institutet utan tagit 

honom för just en lumpsamlare och lämnat honom på gatan.  

  I staden drar Marmus på sig ett magknip som senare misstas för att han skulle ha 

ätit för mycket på middagen. Det är tydligen inte ovanligt att han ”frossar som om det inte fanns 

bröd här hemma” som hans husa utrycker saken (s. 10). Frosseri är inte bara en synd, det är 

något som människan förväntas undvika. Marmus glupskhet antyder att han är vad Light kallar 

en savage eller en vilde; en person som är ”completely subject to his passions”.73 Professorns 

utseende, lättdistraherade sinne och avsaknad av självkontroll gör honom till en prototyp för de 

 
72 Vidare skriver Kylhammar: ”Men kanske säger också denna sammansmältning av natur och kultur någonting 

om våra innersta drömmar, liksom arkitekternas erfarenheter av att svensken helst vill bo i en röd stuga med vita 

knutar mitt på Stureplan.” Den moderna människans idealisering av naturen tycks i madame Marmus fall gå så 

långt att hon vill se ut som naturnära varelse, men hyser förakt för det vilda (herr Marmus). Jfr Kylhammar 1985, 

s. 21. 
73 Light 1999, s. 138.  
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”uncivilized, passion-filled savages.”74   

  Stadsmiljön är överväldigande för Marmus så när han kommer hem isolerar han 

sig direkt i trädgårdspaviljongen. Som Simmel konstaterar så visar detta exempel på en individ 

som försöker ”preserve the autonomy and individuality of his existence in the face of overwhel-

ming social forces”.75 Professorn visar inga tecken på oro eller frustration när han befinner sig 

i stadskärnan. Men det är också mycket uppenbart att han inte klarar sig själv där. För honom 

är den korta resan en exponering inför stadens kultur. Miljöombytet beskrivs som att han ”sta-

kade ut rutten till Nordpolen” (s. 9). Så frånskild upplever han sin gata gentemot resten av Paris. 

2.2 London 

I Dickens ”Natt i London” framstår naturen framförallt som något som påverkar London till det 

sämre. Kultur och natur tycks ej vilja gå ihop och skapa något symbiotiskt eller fridsamt för 

karaktären som kallar sig den ”husville”. Istället är staden blöt och kall av det sura Londonväd-

ret: ”[d]ropp, dropp, dropp från fönsterbleck och krönlister, plask från rör och droppnäsor” (s. 

6). För den husville pågår ett konstant sökande bort från det som är vått och mörkt. Brasor, ljus 

och värme är eftertraktat och upplivande i natten. Elden representerar staden under dagen, ett 

vaket samhälle där naturens och vädrets makter inte är så omfattande. Nattens mörker och fukt 

får den husville att känna sig som ”en dykare måste känna sig på havets botten” (s. 8). Vatten 

fortsätter vara ett tema när vandraren passerar Themsen:  

floden såg ruskig ut, husen på stränderna var svepta i svarta slöjor och ljuset som återspeglades 

tycktes komma djupt nedifrån vattnet, som om spökena efter självmördare höll upp dem för att 

visa var de hade sjunkit. (s. 7) 

Återigen blir bottnen ett slags ultimatum för avskärmandet från stadens ljus, ljud och värme. 

Vattnet är hotfullt och skrämmande och är liksom kyrkogården en plats där de döda ligger be-

gravda. Havs- och flodbottnen är outforskade områden vari saker och människor tycks för-

svinna från jordens yta. Den husville jämför också de döda människorna på kyrkogården med 

en flod som skulle ”översvämma bergen och dalarna utanför staden” om de plötsligt kom till 

liv igen (s. 14–15). Kaufmann menar att ”the seepage of wastes into the ground or its flow over 

the surface, particularly from burial grounds” var ett problem som medförde att många männi-

skor blev sjuka.76 Themsen som en ”dödens flod” är kanske inte så långt ifrån den verklighet 

som Dickens skildrade.   

 
74 Light 1999, s. 138. 
75 Simmel 2013, s. 24. 
76 Kaufmann 1987, s. 91. 
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  Vatten är även en metafor för alkohol. Människan och alkoholen är som plankan 

är med väta. Även människor drabbas av ”torröta” menar den husville som tar en man som hette 

Horace Kinch som exempel (s. 10).77 Han var en vanlig man men ”i likhet med vissa skenfagra 

hus och skenfagra skepp, så drabbades han av torröta” (s. 10). Det som händer med Horace är 

att han till en början släntrar omkring planlöst och skjuter upp saker till morgondagen. Sedan 

blir han vårdslös och börjar lukta starkt av sprit (s. 11). Horace bryts ned inifrån av torrötan 

som inte tycks ha någon orsak. Läsaren kan ana att han lider av psykisk ohälsa. Men man kan 

även se Horace som en förlängning av stadens fuktskador. Där naturen angriper husen så an-

griper (dryckes-) kulturen Horace Kinch. En utsatt individ kommer att söka lindring, precis som 

ett djur kommer söka skydd. Stadens krassa förhållanden och tillgång på alkohol leder till hans 

död. Går det inte att ta London från fukten eller människorna från alkoholen, kommer de fort-

sätta att drabbas av torröta.   

  Den husville uppskattar stadens kultur framförallt i dagsljus. London som på da-

gen brusar av ljus, ljud och folkvimmel är på natten ”vidsträckta ödemarker” där endast ett fåtal 

utstötta individer vandrar i ett kallt mörker (s 20). Då beskrivs staden i sig som ett levande väsen 

i dess: ”rastlöshet, och dess sätt att oroligt kasta sig av och an innan den somnar” (s. 4). I av-

saknaden av levande varelser får stadens ”döda” ting vara aktörer. Byggnaderna har till exempel 

människoliknande egenskaper: ”kyrktornet skakade i marsvindarna” som om det frös (s. 7). 

Även detaljer i staden beskrivs som levande för berättaren. Ett tåg som rullar in på tågstationen 

”pustade och flämtade och svettades, som om det torkade sig i pannan och ville berätta om 

vilken åktur det hade varit” (s. 19). Kultur är tecken på mänsklig närvaro vilket är betryggande 

för den husville. Men även naturen levandegörs: [o]vädersnattens måne och moln var lika rast-

lösa som ett dåligt samvete i en orolig bädd” (s. 7).  

  Den husville åtrår det kulturella samlivet och belyser därigenom det utanförskap 

som andra hemlösa genomlider varje natt. Under vandringens gång för han ett resonemang om 

stadslivet ur synen på en hemlös. Kaufmann menar att den synen på staden ”may have been a 

new image of the city never before revealed.”78 Utsatthet och ensamhet är alltså ett av de främsta 

problemen bortsett från kyla och mörker. Stadsmiljön gör alltså inte bara naturen förvildad. 

Även kulturen har i vissa fall, negativ effekt på individen. När novellen utspelar sig blir Lon-

dons gator nästan helt tomma efter att pubarna stängt:  

 
77 Torröta är alltså en typ av sporsvamp som angriper trä och orsakar en nedbrytande fuktskada. Namnet kommer 

av att man trodde att svampen levde av egenproducerad fukt, det visade sig dock att det behövs en minimal mängd 

extern fukt för att torrötan ska utvecklas. Wikipedia, ”Dry rot”, hämtad: https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_rot, 

(28/10 2019). 
78 Kaufmann 1987, s. 107.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_rot
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Och från den stunden längtade den husvilles efter minsta tecken på sällskap, minsta upplysta vrå 

eller minsta rörelse, vad som helst som tydde på att någon var uppe – eller bara vaken, för det 

husvilla ögat spanade efter ljus i fönstren. (s. 5.) 

Londons olika nattväktare är positivt umgänge för den husville. Det är människor som upprätt-

håller den sociala och kulturella ordningen. Det verkar som att den husville uppskattar deras 

auktoritära närvaro som påminner om London under dagen. Waterloo Bridge är en nattlig ar-

betsplats där de husvilla kan betala några mynt för att få säga ”God kväll” till en vaken männi-

ska med en brasa (s. 6). Som Simmel noterat är den växande metropolen också en plats där 

människor är mer individuella och har svårare att skapa nära relationer. Utbytet av pengar mot 

en hälsning är också en del av det nya växande förhållandet mellan ”merchants” och 

”customers” menar Simmel.79 Det korta utbytet är meningsfullt ur den husvilles perspektiv men 

är rent professionellt från broväktarens sida.  

  Men London har inte riktigt kommit till ro, det finns fortfarande liv på gatorna i 

form av de människor som ofrivilligt hamnat där. Det är bland annat en ”harmynt, tjugoårig 

yngling med buskiga ögonbryn” som den husville hittar på trappen till St. Martin-kyrkan (s. 

15). Han beskrivs som en ilsken, rädd och jämrande hund och benämns som ”den”, en omänsk-

lig ”varelse” som hugger efter den husville (s. 15). När ynglingen erbjuds pengar så flyr hans 

skakande och naken ifrån platsen. Det är en porträttering av nattvandrarens superiority över 

ynglingens savagery. Till skillnad från nattvandraren verkar ynglingen inte kunna kommuni-

cera eller förstå innebörden av pengarna. Han beter sig djuriskt och är en primitiv, våldsam 

varelse som inte hör hemma i ett modernt samhälle.   

  Vad som också skrämmer den husville är ”de barn som stryker omkring här, som 

sover i korgar, slåss om slaktavfall” (s. 16). Barnen och ynglingen beskrivs som individer som 

inte hör hemma i stadens kultur. Liksom tidigare ges här ett exempel på savagery; de är män-

niskor som mitt i samhället behöver agera som djur för att överleva. De är våldsamma, hungriga, 

nakna och framträder som tydligast på natten då allmänheten har ett hem att gå till. Rädslan 

inför det vilda är också en rädsla inför den oberäkneliga vilda naturen inom varje individ.  

  Det sista inslaget av naturens beblandning med staden är en boskapsflock som 

leds bland stenmurarna: 

och kreaturen ville (som kreatur alltid vill) gå in mellan stenmurarna och tränga sig igenom järnsta-

ket med sex tum mellan stängerna, och de ville böja ned huvudet (som kreatur alltid vill) för att 

 
79 Simmel 2013, s. 25. 
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kunna stånga fullkomligt inbillade hundar, och på det stora hela ställa till med så mycket onödigt 

besvär som möjligt för sig själva och för de tillgivna själar som var förbundna med dem. (s. 19) 

Liksom de våta gatorna och de förvildade människorna är kreaturen oförmögna att bidra till 

harmoni och symbios mellan natur och kultur. Kreaturen är till skillnad från bryggarhästarna 

vid Billingsgate ”vilda” och inte alls tillräckligt medgörliga för att kunna hanteras i staden. Kor 

är i en lantlig miljö förknippade med bondgårdar och ett stillsamt lantliv. I staden blir de, som 

vandraren noterar, bångstyriga och besvärliga djur. Tagna ur sin rätta miljö upplevs de som en 

del av en vild natur.80 De ”tillgivna själar” som driver dem framåt har en överlägsen/superior 

roll i sitt försök att förena djuren med samhället. Korna stör bilden av de åtskilda världarna 

landsbygd och stad.  

2.3 New York 

”Kvicksand” porträtterar framförallt en inomhusmiljö som börjar i Mrs. Quentins lägenhet. Den 

utgör ett slags kulturellt och materialistiskt mecka, ett ultimatum för avskärmandet från det som 

är natur. Det råder inredningsmässig ”fulländning” och som tidigare konstaterat så är Wharton 

känd för att anpassa den beskrivna miljön efter karaktärernas personligheter (s. 4).81 Koncent-

rationen av kultur hos Mrs. Quentin antyder ett förtroende för det människoskapade och ett 

medvetet avskärmande från det vilda.   

  I Whartons novell är den fysiska naturen avlägsen men trots detta kan man utröna 

två olika synsätt på naturen i verket. Det ena ser naturen som en pastoral tillflyktsort som är 

helande för människan (dock avlägsnad från staden och därför klassiskt pastoral). I det andra 

synsättet är människan som djurisk/naturlig varelse något negativt. Hennes känslor ska vara 

osynliga och de vilda instinkterna ska hon hålla djupt inom sig (klassisk vild natur).  

  Mrs. Quentin har starka känslor inför sin urbana lägenhet. Hennes hem är hennes 

bo och där isolerar hon sig från omvärlden. Men hon verkar inte riktigt nöjd med sin lägenhets-

tillvaro. Barbara Hochman förklarar att giftermålet då var ”[t]he presumed "career" for a wo-

man”. 82 Kvinnan tillhörde inte samhället såsom mannen gjorde. När Mrs. Quentin gifte sig blev 

hon, som hon kallar det, ”inmurad” (s. 27). När hon märker att Hope Fenno vill gifta sig med 

sonen Alan (som övertagit sin fars, Mrs. Quentins makes, politiska tidning Radiator) blir hon 

rädd att Hope också kommer låsas in i hemmet.   

 
80 Kaufmann noterar att ”Dickens views the vegetation of the rural scene as innocent, lush, and healthy, in contrast 

to the sparse and sickly vegetation of the city.” Kaufmann, 1987, s. 61. 
81 Falk 2001, s. 23.  
82 Barbara Hochman, ”The Awakening and The House of Mirth: Plotting Experience and Experiencing Plot”, The 

Cambridge Companion to American Realism and Naturalism, Donald Pizer (red.), Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press 2006, CambridgeCore.org: https://doi.org/10.1017/CCOL0521433002 (23/12 2019), s. 211. 

https://doi.org/10.1017/CCOL0521433002
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  I ett försök att förstå sig på och varna sin sons flickvän besöker Mrs. Quentin 

Hope. Genom att betrakta inredningen hos familjen Fennos mindre pedantiska, men fortfarande 

rikt utsmyckade hem, drar Mrs. Quentin flera slutsatser kring familjemedlemmarnas personlig-

heter. Beskrivningen av hemmet övergår i vad som egentligen är ett porträtt av Hopes mor och 

kanske även Hope själv: 

Rummet hade ingenting av nutidens försök att släta över, att urskuldande skyla över fakta, och 

mrs Quentin, som tillfälligt hade slagit sig ned i en nygotisk soffa klädd med grönt ripstyg som 

det uppenbarligen var omöjligt att upprätta någon närmare relation till, drog slutsatsen att om mrs 

Fenno hade behövt ytterligare en sittmöbel i samma storlek så skulle hon lugnt gripit sig an att 

hitta en likadan som den som hennes besökare nu försmäktade på. (s. 13) 

Mrs. Quentin beskriver öppet sig själv som en person som täcker sina felaktigheter med en felfri 

inredning. Beskrivningen visar också hennes oförmåga/ovilja att förstå eller komma närmare 

Fenno-familjen genom beskrivningen av ripstyget. Dessutom belyser hon Hopes möjliga ovilja 

till anpassning genom hur hennes mor antagligen skulle skaffa en likadan sittmöbel (och alltså 

inte ändra sin åsikt). Familjen Fennos inredning illustrerar att de inte alls är lika reserverade 

och perfektionistiska som Mrs. Quentin. Inredningen antyder också en kulturell dominans 

(superiority) hos Mrs. Quentin där förtryckandet av det icke-kulturella (vilda) ses som en posi-

tiv egenskap. De intrikata nyanserna av kultur och överkultur representerar i det här fallet för-

hållandet mellan natur och kultur och Mrs. Quentin verkar vilja separera dem.  

  Mrs. Quentin gör en tydlig skillnad mellan människor, och detta illustreras genom 

inredning. Miss Fenno behöver nödvändigtvis inte ses som en savage men hennes ”psyke var 

som en stor, ljus, tom plats, glest möblerad med några få kolossala fördomar” (s. 13). Mrs. 

Quentins sinne är ett ”ömtåligt virrvarr av förnimmelser i en konstnärligt skiftande halvdager” 

(s. 14). Även om Mrs. Quentin upplever att Hope har fördelar som hon själv saknar så verkar 

det fortfarande vara en fråga om superiority. Mrs. Quentins sinne är mer komplext än Hopes. 

Hennes inredning är mer pedantisk och hennes förmåga att dölja känslor och motstå impulser 

är mer aktiv, vilket teoretiskt gör Mrs. Quentin till en kulturellt överlägsen individ. Hope lutar 

mer åt det vilda och passionerade.83   

  I Whartons novell påträffas inte den pastorala naturen förrän Mrs. Quentin besö-

ker The Metropolitan Museum. Detta trots att hon innan hon far dit: 

hade promenerat omkring i parken, i en ensamhet som tyngdes av den ständigt närvarande med-

vetenheten om hennes sons bekymmer, och hade plötsligt kommit ihåg att de utökat 

 
83 Light 1999, s. 139. 
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Boltraffiosamlingen med ett verk. Det var en gammal vana hos mrs Quentin att i njutningen av 

skönhet söka den förströelse som de flesta av hennes bekanta verkade finna i umgänge med 

varandra. (s. 18) 

Mrs. Quentin besöker alltså Central Park där hon promenerar omkring i vad som verkar vara en 

olustig ensamhet. Naturen tillfredsställer henne inte, snarare är det tydligt att hennes förtroende 

ligger i konsten och kulturen. På museet uppenbarar sig naturen inte i form av faktisk grönska 

eller växtlighet utan i form av målningar: 

Det kändes som om den långa raden med dukar i fylliga färger tog emot henne i en höstskymnings 

djupa stillhet. Hon hade kunnat gå omkring i en förtrollad skog där ljudet av bekymrens steg aldrig 

hördes. (s. 20) 

Tavlorna på museet utgör ett pastoralt naturligt element eftersom det uppstått en kontrast i Mrs. 

Quentins urbana tillvaro. Känslorna gentemot tavlornas naturlighet är känslor av att hon funnit 

en fristad, en idyll eller en Edens trädgård. Hon vill ”döva sin oro med en tavla” (s. 18). På 

utställningen möter hon också Hope och anförtror henne att tavlorna är ”till stor hjälp” som en 

”vilopaus” (s. 21). Att tavlorna beskrivs i termer av ”skog” och ”landskapets trolska blå vidder” 

(s. 20) påminner om ”the way both paintings and forests recede endlessly”, konst och natur 

liknar alltså varandra till viss grad menar Garrard.84 Flykten till museet visar att hennes upp-

skattning av naturen endast kan ske genom ett filter av kultur. Så stort är hennes förtroende för 

det människoskapade.  

 Den rent fysiska naturen beskrivs istället ha en läkande inverkan på Mrs. Quentins 

son Alan. Alans vana vid lyx, makt och pengar började redan vid tidig ålder då Mrs. Quentin 

reste utomlands med honom eftersom han blev ”opasslig av dålig luft” (s. 30). Vidare berättar 

hon för Hope att:  

Jag tog med honom utomlands och träffade de bästa läkarna; jag tog honom till ett varmare klimat 

varje vinter. När det var riktigt varmt rekommenderade doktorerna havsluft, och vi hade en båt 

och seglade varje sommar. (s. 29) 

New Yorks parker är inte tillräckliga varken för Mrs. Quentins eller sonens behov och därför 

rekommenderas de att resa bort för att få tillgång till ”sann” natur. Människans nya mobilitet 

gör att hon inte behöver bo nära naturen. Finns det teknik och pengar behöver inte hemmet i 

New York ha bra luft. Som Raymond Williams skriver så blev ”country houses” en statussym-

bol för de rika stadsborna som ville fly staden men fortfarande befinna sig på egen mark.85 Detta 

 
84 Garrard 2004, s. 79. 
85 Raymond Williams, The Country and the City, New York: Oxford University Press 1975, s. 249.  
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kontrollbehov passar också inom ramarna för Mrs. Quentin som person. Deras förmögenhet gör 

att hon kan styra vilken miljö hon befinner sig i och vilken natur de ”utsätts” för.  

  Men den kulturella staden är inte bara positiv för protagonisten. När Mrs. Quentin 

känner att hon förlorar sin son till tidningen Radiator och Hope drabbas hon av en ”overklig 

känsla av att hon försökte tränga sig fram i ett myller av folk som han [Alan] inte kunde se” (s. 

9). De osynliga människorna illustrerar Mrs. Quentins rädsla för att bli ensam i en av världens 

folktätaste städer. Som Simmel konstaterat så var denna typ av rädsla ett problem som växte i 

takt med befolkningen och individen fick allt svårare att skaffa nära vänner.86 Mrs. Quentin vet 

att hon kommer bli ensammare när hennes son träffat en hustru att ty sig till. Alan är Mrs. 

Quentins sista koppling till det naturliga inom henne. Hennes materiella föremål och intressen 

kommer vara det enda hon har kvar. 

2.4 Tokyo 

I ”Kugghjul” blir spänningarna mellan natur och kultur ett uttryck för galenskap. Genom sina 

paranoida ögon ser herr A upprepningar i sin omgivning. Symboliska färger och saker dyker 

upp vid flera tillfällen i novellen. Överlag har herr A ett besvärligt förhållande till staden. För 

honom triggar den industriella miljön fram hallucinationer, huvudvärk och tankar om galen-

skap. Kugghjulen som dyker upp i hans synfält är tecken på att hans hallucinationer blir värre. 

De återkommer i samband med att han anländer i Tokyo en kall vinterdag. Hela novellen är 

därefter centrerad kring det faktum att herr A försöker undvika att bli galen och hamna på men-

talsjukhus: ”att bli intagen där var för mig samma sak som att dö” tänker han (s. 45). Lippit 

hävdar att Tokyo som scen blir ”a context for the narrator’s descent into madness”.87 

  Karlsson menar att herr As upplevelser av staden liknar vad Strindberg genomli-

der i romanen Inferno. De båda ser upprepningar i sina omgivningar, ”which they somehow 

apprehend as foreboding their own destruction”.88 De två protagonisterna verkar också dela en 

problematisk relation till att befinna sig inomhus under en längre period. Det är allt ifrån ”hotel 

rooms and bedrooms, from various buildings, from cafes and bars” som gör att de två indivi-

derna flyr ut på gatorna igen.89 Herr A beskriver bland annat att det infinner sig en ”kuslig” (s. 

11) känsla i samband med hotellrummet och hotellkorridoren som påminner mer om ”ett fäng-

else än ett hotell” (s. 10).   

  Karlsson hävdar liksom Lippit att både Strindberg och Akutagawa använder den 

 
86 Simmel 2013, s. 29. 
87 Lippit 1999, s. 39. 
88 Karlsson 2009, s. 622. 
89 Karlsson 2009, s. 624. 
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urbana miljön för att utforska sin galenskap.90 Staden plockar fram deras ”industriella neuroser” 

som Kylhammar kallar det.91 Storstaden är en plats där man kan utforska galenskap som ett 

narrativ. Flyktbeteendet genererar ett händelseförlopp där protagonisten stöter på olika hinder, 

platser och personer.92 Samma effekt verkar inte en rural miljö ha på karaktären herr A. På den 

japanska landsbygden är livet mer stillsamt och koncentrationen av människor är inte lika om-

fattande. Där dömer man inte heller den vilda galenskap som herr A fruktar: ”Menar du H-

chan? Han är ingen galning. Han har bara blivit dum i huvudet” säger herr As svärmor och 

åsyftar en man som lider av grav schizofreni (s. 50).  

  Landsbygdens närvaro möjliggörs av de fordon som kom med industrialismen. I 

novellen utgör de dock ett störningsmoment för huvudkaraktären. Framförallt flygplan då de 

obehindrat kan ta sig fram även på landsbygden där andra fordon är mer avlägsna:  

Just då fick ett flygplans våldsamma dån oss att rycka till. Reflexmässigt tittade jag upp mot him-

len och fick syn på ett flygplan som nästan nuddade vid talltopparna. Det var ett ovanligt monoplan 

med gula vingar. (s. 51)  

Flygplanet är en kulturell motsvarighet till urbanature. Det bryter den pastorala stillhet som 

rådde på landsbygden. Efter det blir herr A orolig och naturen tycks infekterad av stadens grå-

het, industri och stress. Kylhammar har noterat att fordon såsom tåg kan uppfattas som en ”in-

dustriell storstadsmiljö i miniatyr”.93 Tågen förbinder Tokyo med den omliggande landsbygden 

och är som en gata, där det sker möten mellan människor. Naturen tycks helt avlägsnad. Herr 

A möts i tågvagnen av en kaotisk miljö som antyder en västerländsk anda. Några skolflickor 

frågar en fotograf vad en ”love scene” är för något (s. 5). På det andra tåget sitter en kvinna 

med ”västerländsk” frisyr (s. 7). Tågvagnen är en kulturell mötesplats och läsaren tas från lands-

bygdens dammiga kaféer rakt in i Tokyo.   

  Väl i staden står det dock klart att herr A inte isolerat sig från naturen. På sin 

tallrik upptäcker han en larv som ”lugnt slingrade sig i kanten av köttet” (s. 10). Samma larv 

dyker upp när herr A en stund senare ser sig själv i spegeln. Ett annat djur som dyker upp är en 

”stor råtta” som springer genom hans hotellrum (s. 15). Den försvinner dock utan spår. Likaså 

hör herr A ibland ljudet av vingar utanför sitt rum, men har aldrig sett några fåglar där. Eftersom 

herr A inte kan avgöra om djuren är inbillade eller ej upplevs de som klassiskt vilda. Han vaknar 

från en dröm till ljudet av ”vingslag och råttors raspande”, som om djuren försökte ta sig in i 

 
90 Karlsson 2009, s. 627. 
91 Kylhammar 1985, s. 95. 
92 Karlsson 2009, s. 627.  
93 Kylhammar 1985, s. 96. 
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rummet, eller hans huvud (s. 30).  

  Senare i verket börjar herr A själv att identifiera sig som ett djur, en mullvad. Efter 

att ha hört det engelska ordet ”mole” i en telefon börjar han att dra ner rullgardinen i sitt rum 

och arbetar endast i skenet av en lampa (s. 36–37). Utomhus kommer han i kontakt med vänner 

och bekanta men han uttrycker aldrig någon entusiasm inför sällskapet. Stora mängder männi-

skor verkar besvära honom: ”det hektiska folkvimlet gjorde mig ännu mer nedslagen” (s. 21). 

Han tar skydd längs ”de mörkaste gatorna” (s. 40) och flyr till sitt hotellrum: ”rädd att jag 

kanske var på väg att bli galen” (s. 45). Herr A utvecklas till en savage i staden, han riskerar att 

falla för sina djuriska instinkter och får svårt att smälta in. I slutet av boken finner han en mull-

vad död på en stig, han tolkar det som sin egen död. Det finns en hopplöshet kring det faktum 

att herr A blir allt mindre mänsklig. Mullvadsidentiteten är en psykisk nivå av urbanature. Det 

är också slutetappen innan herr A lämnar Tokyo och åker ut på landet.   

  När herr A kommer ut på landsbygden möts han av ”sädesfält och kålfält” (s. 5), 

han träffar sin familj, hör duvor, kråkor och ”glädjebringande sparvar” (s. 48). Det verkar för 

en stund som att han ska komma till ro. Naturen är pastoral och har positiv inverkan på hans 

hälsa. Men herr A får snart ett återfall av ångest och börjar se illvilliga upprepningar i sin om-

givning igen. Havet som han tidigare längtat till blir ”grått och mörkt” (s. 52).  

 Färger har en utmärkande betydelse för herr A. Det verkar som om de färger som 

går att koppla till naturen gör honom fridfull. En grön golvlampa i hotellobbyn lyser ”livfullt” 

och den ”ingav mig frid” påstår herr A (s. 11). Även taxibilar är färgkodade. Herr A ”får syn 

på en lyckobådande grön taxi” som han åker i istället för den gula (s. 20). De gula orsakar enligt 

honom trafikolyckor. Under en av sina sömnlösa nätter ser han en kvinna i grön klänning och 

uttrycker: ”[j]ag kände på något vis att jag var räddad” (s. 31). De gröna föremålen är i övervä-

gande fall pastorala för herr A. Det förtydligas senare i novellen då han känner sig hotad av en 

kvinna i en röd klänning, den röda färgen innebär ”blood and death” menar Alekseeva och 

Ivanova.94 Men de gröna färgerna är inte endast pastorala. När herr A ser att en taxiansvarig 

dörrvakt bär en grön uniform tolkas det som ”olycksbådande” (s. 21). Den gröna uniformen ser 

han efter ett besök på mentalsjukhuset. Färgupprepningen verkar då istället vara en symbol för 

hans sjukdom och han känner sig bortom räddning.95  

  Snarare än att det är naturens faktiska närvaro så är det känslan av naturlig närvaro 

 
94 Alekseeva, Ivanova 2015, s. 151. 
95 Endast vid det här tillfället kan jag hålla med Alekseeva och Ivanova om att den gröna färgen i ”Kugghjul” 

symboliserar något ”inauspicious”, olycksbådande. Som analysen konstaterar så är gröna föremål övervägande 

pastorala medan gula, röda och mörka färger anses onda eller hotfulla av protagonisten. Alekseeva och Ivanova 

nämner inget om den gröna färgens positiva inverkan på herr A. Alekseeva, Ivanova 2015, s. 149. 
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som påverkar herr A positivt. När naturen inte längre ser ut som natur blir han misstänksam: 

”[t]räden i parken utmed gatan hade svartaktiga grenar och löv. Vart och ett av dem hade en 

fram- och en baksida precis som vi människor” (s. 16). Detta faktum skrämmer herr A till att 

välja gatusidan som kantas av byggnader istället. Likväl tycks mörka industrifärger göra herr 

A illa till mods: ”[d]en snö som samlats under de knoppande daphnebuskarna var smutsig av 

den sotiga röken från staden. Det gjorde mig på något sätt ont att se” (s. 14). En grå molntäckt 

himmel som skymmer stjärnorna får herr A att känna sig hotad av fiender, Alekseeva och Iva-

nova menar att Akutagawa använde ”dark hues in his descriptions to deepen feelings of cold, 

shadow, fear and loneliness”.96   

  Naturen som herr A upplever liknar det Kylhammar kallar en ”ideologisk uppfin-

ning”. Det är natur som ej lever upp till förväntningen hos betraktaren.97 Herr A har skapat sig 

en bild av hur träd och daphnebuskar och natthimlar ska se ut. Men det är bara ideologiska 

konstruktioner som ger honom ännu mer oro när de inte visar sig vara enligt hans förväntning. 

Samtidigt verkar artificiella föremål som liknar naturen betraktas som positiva. Ett rosenfärgat 

kafé och pappersrosor på gatan fyller honom med en ”sorts välvilja” (s. 32). Naturen bör inte 

vara onaturlig medan kulturen gärna får anta en naturlig form.  

  Herr A verkar ändock leva i tanken att natur och kultur ska vara åtskilda. Det är 

när det ena gör intrång på det andra som han upplever det som negativt. Vild natur ska inte 

kontaminera kulturen likt hans mullvadsskepnad och kulturen ska inte kontaminera naturen, 

likt flygplanet. Emellan dessa finns hans gröna oaser som på något sätt utstrålar naturlig frid-

fullhet och kan därför ses som en blandning av natur och kultur som han accepterar.  

3. Jämförelse och Diskussion 

3.1 Den fysiska, upplevda och psykologiska naturen 

De fyra novellerna närmar sig ämnet natur och kultur på olika sätt. Men de berör alla samtliga 

nivåer av naturnärvaro som listades i teoriavsnittet. Nedan följer en jämförelse av de olika ni-

våerna i verken. Därefter ska det klargöras tydligare hur natur och kultur påverkar protagonis-

terna, omgivningen och berättelsen.  

  Naturtyperna delas in i en fysisk, en upplevd och en psykologisk nivå. På den 

fysiska nivån varierar tillgången till information. Hos Balzac handlar det främst om gatan Rue 

Duguay-Trouin och den överväxta muren som kantar den. Det är ingen aktiv naturnärvaro utan 

 
96 Alekseeva, Ivanova 2015, s. 149. 
97 Kylhammar 1985, s. 165.  
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snarare en avsaknad av urbana detaljer såsom lampor och gatstenar som separerar gatan från 

resten av Paris. Gatan är ett mellanting av natur och kultur. Jordraset är en effekt av människor-

nas exploatering av underjorden. Det vittnar om att naturen tar makten över kulturen. Detta är 

utmärkande för Marmus gata och hela novellen.  

  Den fysiska naturen hos Dickens antyder också att naturen tär på kulturen. Vätan 

från regnet tränger ned i hus och skepp och förruttnar dem. Themsen och kyrkogården är ex-

empel på aktiv och agerande natur då de skyler människoliken. Människan i staden är trots allt 

beroende av naturens förmåga att ta vara på kropparna. Det andra fysiska inslaget hos Dickens 

är kreaturen. Deras otymplighet och bångstyrighet är extra tydlig i den trånga stenlagda staden. 

  Hos Wharton är det inte fråga om någon närvarande eller aktiv fysisk natur. Trots 

att Mrs. Quentin bor mycket nära Central Park så nämner hon inget om vad den erbjuder. Det 

finns korta inslag av en semesterort långt bort från New York, hon nämner ”havsluft” och “ett 

varmt klimat”, inte mer än så (Wharton, s. 29).  

  I Akutagawas novell är den fysiska naturen närmare och mer aktiv. Där finns djur 

som larver, sparvar, hönor och hundar. Det finns en tydlig uppdelning av djuren mellan staden 

och landsbygden. I staden är djuren främmande inkräktare och protagonisten är illa berörd av 

att stöta på dem där. På landsbygden verkar de mer naturliga och herr A ser dem inte som något 

främmande. Herr A noterar också talldungar, stränder, havsutsikter och en del växtlighet i no-

vellen.  

  På den upplevda naturnivån finns de företeelser som på ett eller annat sätt inger 

en känsla av naturnärvaro hos karaktärerna eller läsaren. Hos Balzac är det framförallt Marmus 

själv som i jämförelse med sin hustru är ”mer eller mindre ett barn” (Balzac, s. 19). Han är en 

varelse som måste ses efter för att han ska han passa in. Men liksom kreaturen hos Dickens 

verkar Marmus inte förenlig med staden. Marmus uppenbarelse antyder en närvaro av en vild 

natur som går att koppla till hans gata. Hans hustru däremot upplevs snarare som en skön, frid-

sam och pastoral naturnärvaro.   

  Hos Dickens är den upplevda naturen närvarande bland annat i Horace Kinch al-

koholmissbruk. Det verkar vara en kraft bortom det mänskliga som driver Horace i fördärvet 

genom den påstådda ”torrötan”. I omgivningen påminner den mörklagda, fuktiga teatern om en 

”kuslig grotta” som klädd i ”diset och dimman” liknar en havsbottnen (Dickens, s. 8). Upplevd 

natur är liksom fysisk natur något negativt, hotfullt och tärande. Det finns inga ”gröna oaser” 

men istället upplevelser av hotfull, vild natur som inte hör hemma i staden.  

  Whartons novell har ett av de starkast upplevda naturfenomenen. Museet och tav-

lorna blir som tidigare nämnt en skog vari Mrs. Quentin tycks förlorad i en annan värld. Hon 
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upplever ”kontemplationen, lugnet och befrielsen” som Kylhammar tar upp i samband med 

gröna oaser.98 Mrs. Quentin, som lämnats oberörd av sitt besök i parken kan bara uppskatta 

naturens egenskaper genom det kulturella filter som tavlorna utgör.  

  Herr A har flertalet naturupplevelser i samband med icke-naturliga fenomen. Pap-

persrosor på gatan, rosenfärgade väggar på ett kafé, gröna bilar, lampor och klänningar. De 

skapar positiva känslor hos honom. Trädet som herr A liknade vid en människa, skulle egentli-

gen kunnat vara en grön oas. Men på grund av dess likhet med människan (som herr A verkar 

hysa motstånd inför) så blir det något hotfullt, skräckinjagande och därmed en del av en klas-

siskt vild natur.   

  Sist kommer den psykiska naturnärvaron som förenar de fyra berättelserna. Vilden 

tycks existera inom i alla fall tre av protagonisterna. Hos Marmus är den mycket framstående. 

Det finns ingen gräns mellan vad han känner och vad som sker på utsidan. Han följer sina 

instinkter och behov snarare än den kulturella förväntningarna på honom som vetenskapsman. 

Han äter kopiöst när han erbjuds mat, han strövar bort när han ser något som lockar honom och 

han vägrar bära obekväma kläder och peruker. Likaså bryr han sig inte om vad andra människor 

säger om honom.   

  I ”Natt i London” är den psykiska aspekten framförallt närvarande i mötet med 

ynglingen på kyrkotrappen.99 Ynglingen jämförs med en vild och utsvulten hund. Även här 

verkar det inte finnas någon gräns mellan det inre och det yttre. Ynglingens rädsla och aggres-

sivitet har rubbat hans förmåga att tala och agera som en människa. De fattiga gatubarnen är 

också psykiska representationer av det vilda/djuriska i staden. Liksom Marmus styr deras in-

tressen och instinkter hur de agerar, inte den sociala normen. Samma djuriska instinkt finns hos 

Mrs. Quentin. Men eftersom hennes fysiska behov är tillfredsställda verkar det snarare vara en 

inre rädsla för att bli lämnad ensam. Trots att hon inte verkar bry sig om sina vänner särskilt 

mycket är Mrs. Quentins behov av att gömma vad som pågår på insidan mycket stort.  

  Akutagawas psykologiska natur finns i herr As mullvadsidentitet. Protagonisten 

är otroligt känslig inför sin omgivning. Djuridentiteten styr på många sätt hans liv. Detta form-

uleras bland annat genom att han bara behöver höra ett ord för att han ska börja identifiera sig 

själv som någon annan. Mullvaden representerar ett dödsbesked och en känsla av att behöva gå 

under jorden. 

 
98 Kylhammar 1985, s. 40. 
99 Den husville skulle möjligtvis kunna jämföras med ett djur i hans nattliga vakenhet. 
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3.2 Pastoral eller vild? 

Vad stadsbeskrivningarna visat är att naturen är närvarande på flera olika sätt trots att det no-

vellerna porträtterar är fyra storstäder. Ur protagonisternas ögon är staden ett skiftande väsen. 

De fyra karaktärerna tillhör vad Kylhammar vill kalla en ”ny människotyp – sensiblare, käns-

ligare, oroligare och med ett medvetande på gränsen att upplösas i kaos”. Detta beror på deras 

position i ett allt mer tekniskt, hektiskt och urbaniserat samhälle.100 Som analysen tidigare varit 

inne på så innebär det nya samhället en stress för individerna till den grad att det riskerar att 

rubba deras förstånd.  

  Både herr A och den husville är i konstant rörelse genom hela novellerna. Den 

husville söker sig till kulturell gemenskap, värme, ljus och andra människor. I Tokyo pågår 

närmast det motsatta. Där är det snarare en önskan om att inte bli sedd eller se människor och 

herr A följer de gator där han inte stöter på en levande själ. Den husville romantiserar bilden av 

ett hem och tak över huvudet. Detta medan herr A inte kan stanna inomhus under en längre 

period utan behöver komma ut. Den husville uttrycker en rädsla inför de som likt herr A stryker 

omkring på gatorna om natten. Herr A liknar ynglingen som den husville förbarmar sig över. 

  Vilden i människan är i tre fall av fyra klassiskt vild. Det är inte en plats av ut-

forskarglädje, inspiration och längtan efter ursprunglighet. I Dickens, Wharton och Akutagawa 

är den vilde individen en fara för sig själv eller för samhället. Deras bild av den mänskliga 

naturen påminner om Lights beskrivning av en nästan demonisk varelse som tar över kropp och 

sinne.101 Kultur och normer krockar med instinkten som säger åt dem att reagera, fly eller at-

tackera. Marmus å andra sidan beskrivs i bättre termer som en romantisk vilde. En Rousseau-

prototyp för en lyckligt ovetande och obrydd varelse som är ett med den naturliga världen.102 

Där de andra karaktärerna kämpar eller betraktar kämpandet med att framstå som ”normala” 

människor tar Marmus ingen notis om vad omvärlden anser.  

  Men det är inte bara naturen som skiftar i form och framställning. Kulturen är i 

lika hög utsträckning både klassisk och romantisk. I Balzacs novell finns en ironi där profes-

sorns djuriska uppenbarelse möter hans oöverträffade snille. Balzac tycks driva med akademin. 

Endast en ordensknapp skiljer en beundrad vetenskapsman från en lumpsamlare.103 I det fallet 

är natur och kultur, kultur och överkultur nära varandra.  

  Hos Dickens är kritiken mer övergripande gentemot stadens behandling av fattiga 

 
100 Kylhammar 1985, s. 97. 
101 Light 1999, s. 140. 
102 Ellingson 2001, xiii-xiv. 
103 Även titeln till kapitel ”VIII” är titulerat ”Av vilket framkommer att hustrun till en vetenskapsman alltid är 

djupt olycklig”. Den akademiska titeln är negativt framställd. Balzac 2019, s. 20.  
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och hemlösa. Nattvandrarens upplevelse av att vandra runt ensam är trots allt av ett negativt, 

ofrivilligt slag. Domstolarna beskrivs endast göra livet odrägligt för ”stackare som var kallade 

till rätten” (Dickens, s. 14). Ljudet av kyrkklockan i natten gör att ”känslan av ensamhet djup-

nar” (Dickens, s.15). Staden tycks alltså övermäktig individen. Samma övermäktighet känner 

Mrs. Quentin inför Radiators politiska roll i samhället. Makens arbete och kapitalistiska driv 

har fixerat henne men samtidigt öppnat friheten i att vara herre över sin egen Edens trädgård. 

Genom kultur, konst och arkitektur lyfter hon sig ur skamkänslorna. Hennes lägenhet är mer 

pastoral för henne än en skön naturupplevelse.  

   Herr A visar en fundamental tvetydighet i sin personlighet. En tvetydighet som 

gör att han inte verkar kunna höra hemma varken i staden eller på landsbygden. 

’Ja, just som man tror att du är märkligt långt från allt mänskligt, visar du våldsamma mänskliga 

begär.’  

’Just som man tror att jag är en god människa, visar det sig att jag även är en ond människa.’ 

’Nej, på något vis handlar det snarare om ännu starkare motsatser än om gott och ont…’ 

’Ja, kanske som ett barn inuti en vuxen?’  

’Nej. Inte det heller. Jag kan inte riktigt förklara det … men det kanske är något i stil med de två 

elektriska polerna. Att du på något vis har motsatta egenskaper inom dig.’ (Akutagawa, s. 51) 

Herr As upplevelse av stadens kultur gör att han känner sig alienerad från lantkulturen. Han 

tycks fast i ett mellanting där hans sinne skiftar mellan ett djurs och en människas. Dialogen 

sammanfattar också väl det resultat som uppsatsen landar i. I staden såväl som i naturen och i 

människan pågår spänningar mellan natur och kultur. Naturen är närvarande på flera olika ni-

våer i alla novellerna. Naturens involverande i karaktärernas liv antar både vilda och pastorala 

former. De flesta naturliga inslagen är dock vilda och påverkar karaktärerna negativt. Staden är 

uppenbarligen inte en plats där det förväntas någon natur alls. Därför är Marmus så udda; han 

är den vilda naturen personifierad. Därför är den husville rädd för mörkret och därför är Mrs. 

Quentin noga med sin inredning; de vet att vildheten också finns i människan. De ser hus och 

hem som skydd mot ondska. Därför slits herr A mellan lugna och vilda känslor precis som hans 

miljö skiftar mellan landet och staden, mellan gröna oaser och stadsklaustrofobi. Han balanserar 

på gränsen mellan natur och kultur. En skör gräns som den här uppsatsen ämnat utforska, en 

gräns som inte tycks existera annat än i människans ideologiska konstruktioner.  

3.3 Slutord 

Det kan anses märkligt att analysera de här stadscentrerade verken utifrån ett ekokritiskt per-

spektiv. Verken är trots allt presenterade för de svenska läsarna som en samling storstadsnovel-

ler. Jag har med den här uppsatsen velat visa att Nichols och Shumway satt fingret på en viktig 
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poäng; staden är inte en plats som har ett antitetiskt förhållande till naturen och landsbygden. 

Men med hjälp av det antitetiska synsättet går det att utröna en pågående kamp mellan natur 

och kultur inuti staden och människan. Detta faktum är viktigt även utanför de litterära studi-

erna. Novellerna har visat att staden är så pass kulturell att vi människor blir djur i vårt eget 

samhälle. Detta sker genom den homogena stadsynen; natur och kultur är ideologiska uppfin-

ningar som betraktas som åtskilda verkligheter. Kanske är det därför Mrs. Quentin inte kan 

uppskatta Central Park, för henne är naturen avskild från kulturen, den befinner sig någon ann-

anstans. På samma sätt är Nichols exempel med Gore-Tex-äventyrarna och herr As försök att 

fly till landsbygden ofruktsamma försök att finna natur som är orörd och ”ren”. De lyckas inte 

eftersom naturen är rörd av mänsklig kultur och flygplanen passerar över herr A med jämna 

mellanrum. Trots att både landsbygd och stad visat att de inte är genomgående natur eller kultur 

så förväntas människan bete sig annorlunda i sitt överkulturella samhälle. Frånvaron av natur 

gör att de naturliga inslagen i staden (och människan) betraktas som onaturliga, olustiga och 

vilda då de uppenbarar sig.  

  Att studera stadsskildringar för att bilda sig en uppfattning om hur protagonisterna 

påverkas av naturen har för uppsatsen varit fruktsamt. Det ger en fördjupad läsning som aktua-

liserar novellerna på flera plan. Det har ökat förståelsen inför vår relation till att leva i urbana 

miljöer. I en tid då människan är den styrande aktören i hur natur och kultur bevaras och fram-

ställs är det av vikt att vi förstår oss på våra omgivningar. Människan är mycket riktigt ett djur 

som skapat sig ett avancerat samhälle i naturen, ett samhälle som expanderat med otrolig kraft 

och hastighet. Omställningen gick fort och den rurala, naturnära miljön blev snabbt skyskrapor, 

järnvägar och konstant upplysta gator. Kanske utgör just stadsskildringen en av de viktigaste 

källorna till kunskap om människans natur? Det är där hon befinner sig nu och det är där kon-

trasterna uppstår. 
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