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Abstract 
Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om 

Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och 

klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk 

mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen 

utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. med begrepp som antropocentrism, 

ekocentrism, och dikotomin natur - kultur. Analysen genomförs genom en 

närläsning av karaktärernas dialog och agerande för att utröna de olika 

perspektiv på miljökrisen som presenteras. Dessa förs sedan samman i en 

slutgiltig diskussion kring bokens ekokritiska aspekter och de 

samhällskritiska budskap som karaktärer och läsare ges. 

 Uppsatsen resulterade i slutsatsen att en sorts samhällskritik ligger 

som bakgrund genom Riordans bokserie. Användningen av den antika 

mytologin uppenbarar dagens enorma miljöproblematik och de olika synsätt 

som finns inom miljörörelsen bl.a. genom de miljöer som beskrivs och 

karaktärernas utspel. Miljöerna som beskrivs är främst urbana samt 

nedskräpade och smutsiga. Platser där mytologiska varelser inte längre kan 

leva. Karaktärerna uttrycker en oro och en sorg över mänsklighetens 

destruktiva påverkan på sin omgivning och deras agerande visar på den 

riktning som Riordan önskar se och mana mot. Bokserien mynnar ut i en 

önskan om en framtida värld där människan lever på ett hållbart sätt 

tillsammans med naturen. 

Nyckelord 
Ekokritik, Rick Riordan, Percy Jackson, grekisk mytologi  
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1. Inledning 
Rick Riordan (f. 1964) skrev och utgav under åren 2005-2009 fem ungdomsböcker om 

Percy Jackson som inom kort blev USA:s motsvarighet till den brittiska Harry Potter. 

Likt den missanpassade Harry får vi i Riordans böcker följa den 12-årige Percy Jackson 

som på grund av sin dyslexi och ADHD flyttats från skola till skola. Efter diverse 

avslöjanden uppdagas en helt ny värld, där det bland människorna lever barn till de 

antika gudarna, så kallade halvgudar. Den tidigare faderslösa Percy Jackson får nu reda 

på att han är barn till Poseidon, havets Gud, och därmed börjar hans träning. I det så 

kallade halvblodslägret bor och tränas halvgudarna att slåss mot alla de mytologiska 

monster som ständigt hotar världen. Detta hot döljs för ”vanliga dödliga” tack vare ett 

”dis” som osynliggör hela halvgudavärlden. 

 Genom bokserien slåss Percy Jackson tillsammans med sina vänner mot monster 

och ondska. Det är främst hans bästa vän satyren Grover som hjälper honom på hans 

resor. På vägen möter de gudar och mytologiska varelser vars berättelser är välkända 

myter som nu införlivas i 2000-talet. Den största fienden är titanen Kronos som vill 

störta Zeus och de andra gudarna för att skapa sin egna världsordning istället för den 

västerländska. Hans ideala värld skiljer sig från Percys och bl.a. halvguden Luke finner 

den mer lockande och går över på Kronos sida. Genom de fem böckerna slåss Percy 

med vänner mot Kronos många anhängare för att slutligen möta honom i egen hög 

person. Samtidigt leder Grover ett sökande efter naturguden Pan vars försvinnande har 

lämnat fri framfart för människorna att förstöra hans rike — naturen. 

 Bokserien utspelar sig i nutid och de miljö- och klimatfrågor som debatteras i 

vår samtid återfinns även i litteraturen. Ett ekokritiskt perspektiv undersöker den roll 

och plats som naturen får i litteraturen. Percy Jackson-serien är främst skriven för 

ungdomar och att då finna ekokritiska värden är litteraturvetenskapligt intressant bl.a. 

för att det kan visa på påverkan hos unga läsare. Dagens miljöproblematik är ett stort 

samhällsproblem och ungdomslitteraturen är en del i det kulturella ansvar som bör tas 

för att nå ett hållbart förhållningssätt till hela vår omgivning. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att med ekokritiska glasögon analysera mytanvändningen i 

Rick Riordans fem ungdomsböcker om Percy Jackson (Född till hjälte, Monsterhavet, 
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Titanens förbannelse, Kampen om labyrinten och Striden om Olympen) med intentionen 

att uppenbara kopplingar till miljö- och klimatproblematiken i dagens samhälle.  

 Att de antika myterna förflyttas in i dagens moderna värld väcker ekologiska 

frågeställningar. Vad får nymfer, naturgudar och andra mytologiska varelser för plats i 

vårt antropocentriska samhälle? Vad i myternas berättelse och budskap ändras vid mötet 

med samtiden? Visar användningen av den antika mytologin på dagens accelererande 

miljö- och klimatoro? Utifrån den ekokritiska teorin om vår antropocentriska 

samhällsordning ska jag försöka besvara dessa frågeställningar genom att analysera 

delar ur den mytologiska världen och det karaktärerna uttrycker genom dialog och 

handlingar. 

3. Ekokritisk teori 
Den ekokritiska teorin syftar kortfattat till att uppenbara naturens plats i litteraturen. 

Den har sin bakgrund i ekologin och den ökade oron och medvetenheten kring vår 

planets hotade existens. Oron kring vårt klimat och vår miljö har sedan mitten av 1900-

talet växt sig allt starkare. En ekokritiker sammanfattar det som att vi idag lever i 

miljökrisens tidsålder.  Den livsstil mänskligheten bedriver med överkonsumtion, 1

utsläpp från transporter och allehanda föroreningar har visat sig vara ohållbar. Allt fler 

naturkatastrofer sker med stora ekonomiska och mänskliga förluster, skog bränns och 

skövlas, djurarter utrotas och planeten förändras allt mer ödesdigert. Det är först på 

senare tid som vi förstått och märkt av konsekvenserna av vårt agerande. Ekokritikens 

främsta uppgifter anses därför vara ”att bidra till ett förändrat etiskt och känslomässigt 

förhållningssätt gentemot naturen och därmed åstadkomma politiskt-kulturella 

förändringar för en hållbar värld.”  2

 Något ekokritiken inte syftar till att göra är att utföra naturvetenskapliga 

analyser, det är förbehållet ekologin. Men problem i ekologin är något som också 

påverkar hela den mänskliga kulturella sfären. Ekokritikern Greg Garrard använder 

ogräs för att exemplifiera; ”’Weed’ is not a botanical classification, it merely denotes the 

wrong kind of plant in the wrong place. Eliminating weeds is obviously a ’problem in 

gardening’, but defining weeds in the first place requires a cultural, not horticultural, 

 Schultz, Sven Lars, (red.), Ekokritik - Naturen i litteraturen. En antologi, Uppsala: 1

CEMUS, 2007, s. xii.

 Schultz, s. xiv.2
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analysis.”  På samma sätt har människans kultur en direkt betydelse för hur vi hanterar 3

miljöproblemen. Det handlar inte enbart om att finna naturvetenskapliga lösningar men 

också ändra attityder, beteenden och berättelser om vår relation med naturen, något som 

ekokritiken anser kanske nås mer effektivt genom litterära och konstnärliga upplevelser. 

Därmed har begreppet natur en tudelad betydelse. Å ena sidan är den konkreta fysiska 

och biologiska fenomen och materia, å andra sidan är den ett ideologiskt laddat, 

kulturellt betingat begrepp som införlivar ett mer andligt perspektiv på omgivningen.  4

 Det är till stor del den västerländska livsstilen som får stå ansvarig för den 

ohållbarhet som idag genomsyrar den mänskliga närvaron på planeten. I och med 

industrialisering och modernisering har utvecklingen på många plan växt fram som 

ohållbar för människor och jord. Hänsyn till miljön runt omkring oss har prioriterats 

sekundärt framför tillväxt, kvantitet och ekonomiska vinster. Farliga utsläpp, 

överkonsumtion och naturkatastrofer med stora mänskliga förluster är bara några av 

konsekvenserna av människans kortsiktiga synsätt och exploatering av naturen. Av 

denna anledning kan ekokritiken ibland upplevas som modernitetskritisk och som lite 

av en bromskloss i samhällets utveckling. 

 Två viktiga begrepp inom ekokritisk teori är antropocentrism och ekocentrism. 

Antropocentrism betyder att människan ser sig överlägsen alla andra varelser på jorden, 

att hon är ”skapelsens krona”. Likt det postkolonialismen uppenbarar med väst som 

centrum och öst/syd som periferi ser ett antropocentriskt synsätt människan som 

världens mitt och naturen som periferin och därmed mindre värd.  Motsatsen, 5

ekocentrism, ser istället människan som en del av naturen, inte överordnad. I dagens 

västerländska samhälle är det antropocentriska synsättet dominerande.  

 Inom miljörörelsen ställs ofta det naturliga (naturen), mot det mänskliga 

(kulturen). De beskrivs som motsatser där naturen får rollen som det mer korrekta och 

ursprungliga och något som inte går att förena med människans kultur. Till att börja 

med var det ett vanligt synsätt även inom ekokritiken, då denna härstammar ur 

miljörörelsen, men idag är förhållningssättet något mer komplext. Människan har 

bevisligen skapat en kultur som skadar naturen runt oss. Men människans påverkan 

kommer inte förhindra naturens processer från att fortgå. Naturen kommer fortsätta 

 Garrard, Greg, Ecocriticism, London: Routledge, 2012, s. 6.3

 Tenngart, Paul, Litteraturteori, Malmö: Gleerups, 2010, s.157.4

 Tenngart, s.155.5
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existera som den planet vi står på. Vad som kan (och till viss del redan sker) är en 

förändring som påverkar människans existens.  Den natur och miljö vi kräver och är 6

vana vid kommer inte förbli densamma i denna människans antropocena tidsålder, då 

människan blivit en påverkande geologisk och klimatisk kraft.  7

 Ingången ekokritiken har till dikotomin idag är alltså mer ett holistiskt 

perspektiv där varken naturen eller kulturen ska ses som en entitet. Relationen mellan 

natur och kultur är istället något som kräver en djupare förståelse och reflektion kring 

människans existens på och med jorden. 

 Med den bakgrunden är det uppenbart att en ekokritisk litteraturanalys studerar 

förhållandet mellan natur och litteratur. Konkret kan det innebära att utröna hur naturen 

presenteras i en viss sonett, undersöka vilken roll den fysiska miljön har för handlingen 

i en roman eller på vilka sätt och med vilken effekt miljökrisen influerar den samtida 

litteraturen m.m.  Natur kan figurera i litteratur på otaliga sätt, som ett paradis, en 8

vildmark, helt orörd eller till och med obefintlig, vilket även det får mening. Men den 

ekokritiska teorin sträcker sig längre än till enbart naturen i sig, den införlivar även bl.a. 

djur, gränser, platsens betydelse, städer, teknologi och skräp.  Det kan visa sig genom 9

att bl.a. finna antropomorfiseringar, alltså att naturen förmänskligas, eller 

zoomorfiseringar där människor ges drag av djur. Var handlingen utspelar sig kan också 

få betydelse, om det är i en pastoral eller urban miljö eller hur civilisationen eller det 

samhälle som beskrivs ser ut och varför. Hur begrepp och grepp likt dessa används kan 

få stor betydelse för den ekokritiska tolkningen. 

4. Metod 
Tillvägagångssättet för analysen är en ekokritisk närläsning av texterna med inriktning 

på den antika mytologin och vilka kopplingar som görs till dagens klimat- och 

miljöproblematik. Fokus ligger på huvudhandlingen om titanen Kronos, bihandlingen 

om guden Pan samt framställningen av ytterligare karaktärers förhållningssätt till natur 

och kultur. Uppsatsen undersöker vad karaktärerna uttrycker för antropocentrisk/

 Schultz, s. x.6

 Clark, Timothy, ”Nature, Post Nature” i The Cambridge Companion to Literature and 7

the Environment, 2014, s. 79.

 Glotfelty, Cheryll & Fromm, Harold, The ecocriticism reader: Landmarks in literary 8

ecology, Aten: University of Georgia Press, 1996, s. xix.

 Glotfelty & Fromm, s. xxiii.9
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ekocentrisk hållning och granskar närmare hur de ser på människans påverkan och 

fortsatta tillvaro på jorden. 

 Analysen är upplagd efter olika karaktärer. Den onde Kronos, naturguden Pan, 

de andra grekiska gudarna och människor i kontrast till mytologiska varelser. Dessa är 

relevanta på grund av att de på olika sätt illustrerar hur bokserien förhåller sig till 

dagens klimat- och miljöoro. Därefter kommer en diskussion som fördjupar och för 

samman alla förhållningssätten och sammanställer en tolkning om bokseriens 

ekokritiska uttryck. 

5. Forskningsöversikt 

Ekokritik och myter har tidigare kopplats samman i ett flertal arbeten, förmodligen för 

att de antika myterna ofta har en stark koppling till naturen och dess skiftningar. 

Gudarna var bl.a. ansvariga för olika delar av den naturliga världen så som havet, 

jorden, djuren eller skogarna och flertalet av varelserna i myterna är hälften djur/

människa, (t.ex. hästmänniskor, så kallade kentaurer) eller hälften naturfenomen/

levande varelse (t.ex. vindandar). I myterna spelar även naturen ofta en roll som 

antingen fruktbar och givmild eller karg och straffande, något som ofta påverkar 

berättelsernas utgång starkt, vilket tilldelar naturen stor makt. 

 Anne Odenbring Ehlert skriver i sin avhandling om mytiska referenser och 

ekokritik. Hon behandlar myterna i D. H. Lawrence verk först och främst allegoriskt. I 

ett av verken tvingas huvudkaraktären flytta ifrån sin naturnära bostad in till staden. Där 

förfaller han sakta, och liknas vid ett träd som långsamt ruttnar bort. Genom flertalet 

citat beskrivs hur huvudkaraktären symboliserar det naturliga som vid utvecklandet av 

det industriella jordbruket fick stå tillbaka och hur han är den enda rösten i handlingen 

som varnar för faran med att helt dra sig tillbaka från naturen. Även problematiken med 

överkonsumtion och kapitalism, där vinster och överflöd är det som är viktigast, tas upp 

som något som medverkar till att bryta ner huvudkaraktären, symboliskt sett naturen. Så 

karaktären blir ett verktyg för att visa hur avstånd till naturen och det naturnära livet blir 

problematiskt för människan och hur detta inte heller gynnar samhället i det hela. Likt 

denna uppsats har Odenbring Ehlert en hypotes om att, i hennes fall Lawrence verk, 
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speglar vår moderna miljöproblematik, något som den ekokritiska teorin med sina 

typiska teman hjälper till att bevisa.  10

  Jill Da Silvas artikel ”Ecocriticism and Myth: The Case of Erysichthon” 

använder även den myterna på ett allegoriskt sätt. Myten om Erysichton där ett träd 

huggs ner och ger förövaren en obotlig hunger liknar hon vid människans ständiga 

förstörelse av naturen. Människan får rollen som manlig förtryckare och naturen den 

som kvinna och därför förtryckt. Hennes argument går ut på att visa på hur en antik myt 

trots sin ålder kan vara relevant även för oss idag och vårt förhållande till naturen.  11

 Forskningen om Rick Riordans böcker involverar ofta den antika mytologin men 

kombinerad med ekologiska faktorer fann jag enbart Amie A. Doughtys artikel ”Gaea’s 

Last Stand: Uneasy Environmentalism in Rick Riordan's The Heroes of Olympus”. 

Artikeln använder sig av Riordans andra bokserie om halvgudarna, Olympens hjältar, 

och nämner enbart kort Percy Jackson serien och dess ekologiska inslag.  
 
In Rick Riordan’s Percy Jackson & the Olympians series, one of the secondary storylines is the 
satyr Grover Underwood’s quest to find Pan and get his help to reverse the damage humans 
have wrought on the natural world. Upon finding Pan, Grover learns that Pan is at the end of his 
life and that it is up to Grover and the other individuals to save the earth without godly 

intervention. Grover takes up the task of spreading the news with zeal. The environmental 
message of the series, though secondary to the main storyline of Percy and the other Greek 
demigods fighting Kronos and the Titans, is very clear. It is a call to action for both character 

and reader.  12

Doughty kommer med en pricksäker poäng om bihandlingen om karaktären Grovers 

sökande efter naturguden Pan men huvudberättelsen om kampen mot Kronos och 

titanerna anser hon inte har samma ekokritiska analyspotential, något som denna 

uppsats syftar till att påvisa. 

 En artikel som däremot använder en av böckerna i Percy Jackson serien är ”Rick 

Riordan’s Intention in Writing Percy Jackson and the Lightning Thief and the Reception 

of the Readers” men har en hermeneutisk vinkel på mytanvändningen och har inga 

 Odenbring Ehlert, Anne, ”There’s a bad time coming” - Ecological Vision in the 10

Fiction of D. H. Lawrence, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2001.

 Da Silva, Jill, ”Ecocriticism and Myth: the Case of Erysichthon” i ISLE: 11

Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, volym 15, nr. 2, 1 juli 2008, (s. 
103–116), https://doi.org/10.1093/isle/15.2.103 [Hämtad 8/12-17].

 Doughty, Amie A, ”Gaea’s Last Stand: Uneasy Environmentalism in Rick Riordan's 12

The Heroes of Olympus” i Children's and Young Adult Literature and Culture: A Mosaic 
of Criticism, Amie A. Doughty (red.), Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 168.
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ekologiska aspirationer. Dock kommer författarna med iakttagelser som även denna 

uppsats uppmärksammar, bl.a. att ”Riordan does also a kind of modernizing the Greek 

mythological characters as he needs to drag them into the modern world and make them 

fit into the setting of the novel.” . Men där denna uppsats letar kopplingar till 13

miljödebatten undersöker artikeln istället kopplingar mellan amerikanskt och antikt 

grekiskt. 

6. Analys 

Analysen är indelad efter karaktärer som på olika sätt visar på hur bokserien förhåller 

sig till dagens klimat-och miljöproblematik. Därefter kommer ett diskussionsavsnitt 

som fördjupar förhållningssätten som presenterats. 

 Jag kommer referera till böckerna genom att numrera dem efter sin plats i 

bokserien, den första boken Född till hjälte blir alltså 1. 

6. 1. Gudarna 

Percy Jackson är huvudkaraktären i bokserien och det är han som är berättaren. Hans 

mamma är människa och hans pappa är havsguden Poseidon. Fram tills han var 12 år 

visste han inte vem som var hans pappa. En dag blir han jagad av monster och förd av 

sin vän Grover (som visar sig vara en satyr) till halvblodslägret där barn till gudarna är 

trygga från monster och tränas till hjältar. Gudarna har genom århundradena fått många 

barn med människorna men är inte tillåtna att umgås med dem. Deras interaktion med 

dem är därför väldigt kort och ofta genom svårtydda och gåtfulla tecken. Ett medium de 

ofta använder är naturen och dess fenomen. 

 I den antika mytologin symboliserar gudarna ofta naturen. Zeus är förbunden 

med himlen, Poseidon med havet, Artemis med djuren och Pan med skogen. På detta 

sätt blir naturen väldigt levande och agerande. Gudarnas känslor speglar naturens 

skeenden så när gudarna bli t.ex. arga reagerar naturen: Zeus får det att åska, Poseidon 

skapar jordbävningar, Artemis gömmer djuren för jägaren och Pan får vandraren att gå 

vilse i skogen.  

 Mugijatna, Sri Kusumo Habsari & Yunita Ariani Putri, ”Rick Riordan’s Intention in 13

Writing Percy Jackson and the Lightning Thief and the Reception of the Readers” i 
K@ta: A Biannual Publication on the Study of Language and Literature, nr. 16, s. 80.
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 På flera sätt har ändå halvgudarna nära kontakt med sina gudaföräldrar och det 

är genom naturen. När Percy är i eller i närheten av vatten känner han sig både starkare 

och närmare sin pappa, han beskriver hur ”vattnet verkade väcka mina sinnen” (1, s.

149). Bokstavligt talat hämtar Percy kraft från vattnet, det både läker hans sår och ger 

honom ny ork. 

 Gudarna skickar både hjälp och varningar men också bestraffningar till sina barn 

med hjälp av naturen vilket tilldelar naturen en roll som ganska ombytlig. Därför vet 

halvgudarna att de måste respektera naturen och dess krafter. Varningarna de får ifrån 

gudarna via vädret genom stormar eller plötsliga väderomslag medför att halvgudarna 

har ett stort fokus på sin omgivning och eventuella tecken. ”Ändå kändes någonting fel. 

Det fanns en spänning i luften, som om själva kullen höll andan och väntade på att det 

skulle hända något hemskt.”(4, s. 31). De skapas en ständig uppmärksamhet för att 

uppfatta gudarnas omen. Detta får en stor påverkan på val de tar och hur de väljer att 

agera. Som son till Poseidon vet Percy att det inte är klokt att flyga när Zeus är arg. Då 

dånar åskan och blixtar slungas och en resa via vatten är då säkrare. Denna lyhördhet 

inför naturens skiftningar sätter människan i underläge gentemot naturen. Detta går 

emot dagens antropocentriska synsätt där människan är allsmäktig. Halvgudarnas 

förhållande till naturen visar på en förståelse att människan inte kan styra allt. Hon är 

inte mäktigare än naturen. 

 Halvgudarnas relation till naturen skulle kunna beskrivas som relationen till en 

frånvarande förälder. På avstånd både belönar och straffar gudarna sina barn genom 

naturens krafter. Om Percy gör något som Poseidon ogillar blåser det upp till storm på 

havet, jorden skakar eller vattnet lyder inte Percy, som det i vanliga fall gör. På samma 

sätt kan Poseidon hjälpa sin son genom havets krafter, ”Han hade gett mig krafter över 

havet som jag inte ens känt till förut.” (2, s. 297). Halvgudarna har därmed en kontakt 

med sina frånvarande föräldrar men relationen tar en väg genom naturen. De märker 

inte alltid av det, men de härstammar därifrån och är del av den. De tycker inte alltid om 

den, den är inte alltid rättvis eller snäll. Ibland känner de att den straffar dem. Percy 

beskriver hur Poseidon både är havet men också en försummande förälder, ”Det fanns 

inga uppenbara tecken på kärlek eller gillande. Ingen uppmuntran. Det var som att se på 

havet; vissa dagar ser man vilket humör det är på, men för det mesta är det outgrundligt 

och mystiskt.” (1, s. 402). Just att likna naturen vid de frånvarande gudaföräldrarna 

visar på halvgudarnas inställning till naturen. Istället för ett antropocentriskt 
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förhållningssätt ser de på människans existens som något ekocentriskt där vi är del i 

naturen och inte överlägsen den. Det kan framstå som romantiserande och abstrakt. Men 

likt problematiken med en frånvarande förälder är relationen till naturen inte enbart 

fridfull för halvgudarna. De har fått lära sig att naturen är farlig, kraftfull, orättvis och 

vild. En beskrivning av naturen som sätter människan i samma sits som resten av allt 

levande. Men att med den antika mytologin föra in föräldraskap i naturen tillkommer 

blodsband med naturen. En kärlek och tillgivenhet som barn har till sina föräldrar riktas 

istället mot naturen. En närhet till naturen förmedlas som antropocentrismen tar bort. 

Relationen halvgudarna har till naturen skildras därmed mer ekocentriskt än 

antropocentriskt. 

 Bokserien beskriver hur de odödliga gudarna är envisa, traditionella och inte 

”har ändrat sina vanor under de senaste årtusendena” (1, s. 118). Relationen naturen 

(gudarna) har till de dödliga är densamma som de alltid haft. De ser sig som överlägsna, 

”ibland bryr de sig inte om dem” (1, s. 119) och är ganska ointresserade av dem. Vad 

som förändrats är de dödligas förhållande till naturen och därmed indirekt gudarna. 

Genom att människan skilts sig från resten av kreationen har en destruktiv relation till 

den naturliga världen skapats.  Sedan antiken har mänskligheten allt mer förlorat 14

kontakten med naturen och naturen har fått ta de stora konsekvenser som människornas 

agerande ibland inneburit. I bokserien beskrivs gudarna som sammankopplade med den 

västerländska civilisationen, de är beroende av den. Får gudarna inte uppmärksamhet 

eller någon som bryr sig om dem, försvinner och dör de. Naturguden Pan berättar hur 

det fungerar: ”’Men gudar kan inte dö”, sa Grover. ”De kan blekna bort”, sa Pan, ”när 

allting de stod för är borta. När de inte längre har någon makt och deras heliga platser 

försvinner. Det vilda, kära Grover, är så litet nu, att inga gudar kan rädda det. Mitt rike 

är borta.”’(4, s. 208). På samma sätt fungerar det med naturen. Ju mer naturen förstörs, 

desto mer förloras kontakten till den. Därför fungerar gudarna i bokserien som en 

symbol för hur relationen mellan människor och natur är en försummad och tynande 

relation. 

 Det är först när konsekvenserna når människorna som de börjar reflektera över 

sina felsteg. Nu har ett hot mot västervärlden uppkommit, Kronos, och därmed krävs 

agerande. Ett ultimatum ställs till Percy, ”I slutändan skulle det handla om en hjälte. Ett 

beslut som skulle rädda eller förinta västerlandet.” (2, s. 289), där han måste välja 

 Clark, ”Nature, Post Nature”, s. 77.14
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mellan Kronos eller gudarnas livsåskådning. Efter att Percy sett guden Pan dö förstår 

han allvaret i situationen och han inser att gudarnas väg är den rätta. Guden Dionysos 

förklarar, ’”Du förstår, vi är manifestationerna av er kultur. Om ni inte är tillräckligt 

intresserade av att rädda Olympen själva…”’ och Percy svarar med insikten om att då 

går det ”som med Pan” (5, s. 310) och samhället dör ut. Gudarnas väg är motsatsen till 

Kronos. Det är en fortsatt utveckling av den västerländska civilisationen. Men det Percy 

har förstått är att det är något som måste ske i ökad samklang med naturen. Den 

västerländska livsstilen måste adapteras till en för naturen mer hållbar. Den antropocena 

eran innebär den tid då människan, olikt någon annan art, starkt påverkat sin omgivning 

negativt. Men vad den antropocena eran betyder också, enbart med sin existens, är att en 

medvetenhet och en självreflektion infunnit sig hos människan om sin påverkan på 

jorden.  Det speglas i bokserien i den process som Percy genomgår. 15

 Budskapet mynnar ut i att naturen också bör få uppmärksamhet och någon som 

bryr sig om den, annars kommer den att försvinna och dö. Halvgudarnas kontakt med 

och förståelse för naturen speglar en anti-antropocentrisk vision som saknas både i 

diegesens övriga samhälle och till stor del också i det samhälle som existerar utanför 

litteraturen. Bokserien uttrycker hur de antika gudarna symboliserar den respekt och 

kärlek som naturen bör få. Halvgudarna visar på en samhörighet med naturen som 

skiljer sig från den antropocentriska normen och bokserien formulerar genom det ett 

tydligt ställningstagande om människans plats på jorden. 

6. 2. Kronos 

I bokserien möter Percy och hans vänner många monster och ondskefulla varelser. Men 

den slutgiltiga fienden är Kronos. Kronos är en av titanerna, de första skapelserna efter 

jorden själv. Han beskrivs som opålitlig, dubbeltydig  och den starkaste av titanerna. I 16

bokserien väcks Kronos efter flera tusen års dvala nere i Underjordens botten Tartaros. 

Han har makt att styra tiden genom att sakta ner eller skynda på tidsförloppet och när 

han vaknar känner han stor ilska över tiden som gått förlorad. Senast han var vaken 

regerade han i Zeus plats och han längtar nu tillbaka till det kaos som han då styrde 

över. 

 Clark, s. 80.15

 Buxton, Richard, Den grekiska mytologins värld, Stockholm: Prisma, 2004, s. 31.16
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 Det Kronos och hans undersåtar vill är att förstöra den västerländska 

civilisationen som de anser ”dödar världen.” (1, s. 430). I första boken beskrivs hur de 

antika gudarna är nära sammankopplade med hela den västerländska världen så genom 

att förinta gudarna går också den västerländska civilisationen under och en återgång till 

hans ”gyllene era” kan återupptas. (1, s. 91f). Hans förakt har en tydlig bakåtsträvande 

riktning där en sorts omstart beskrivs som det ultimata för samhället. Kronos står för en 

romantisering av det förflutna. Hans ideala värld är tiden innan människorna, då den 

västerländska civilisationen inte existerade. 

 Kronos trognaste följare är halvguden Luke. Luke är son till guden Hermes men 

deras relation är katastrofal. Luke upplever att Hermes och de andra gudarna inte bryr 

sig om sina halvgudabarn och att de därför inte förtjänar att tillbes. Kronos blir därför 

sättet för honom att hämnas på sin far. Han uttrycker sitt förakt mot gudarna och allt det 

västerländska, ”Västerlandet är genomruttet. Det måste förstöras. Anslut dig till mig! Vi 

kan börja om med en ny värld.” (2, s. 150). Idén om en nystart är vanlig inom 

miljörörelsen. Synsättet som beskrivs kallas ”arkadiskt” och innebär ett motstånd till 

urbanisering och en idealisering av världen som orörd av människan.  Det är ett 17

pessimistiskt förhållningssätt till problematiken människan tillfört världen där lösningen 

inte anses finnas i framtiden utan i ett tillbakablickande. 

 En halvgud beskriver för Percy hur hon ibland också faller in i samma 

tankebanor, ’”Känner du aldrig att… att världen är en enda soppa? Tänk om vi kunde 

börja om från början?” (2, s. 232). Det finns en medvetenhet i bokserien om de stora 

svårigheter som samhället står inför och svaret beskrivs inte som svart eller vitt. De 

”goda” karaktärerna vacklar ibland i sin övertygelse och överväger flertalet gånger den 

väg som Kronos och Luke istället förespråkar, ”Jag menar, västerlandet representerar 

allt det bästa människan någonsin kommit fram till, (…). Men ibland ser man ju bara de 

dåliga sidorna. Och då börjar man tänka som Luke: ’Om jag kunde riva ner allting, då 

skulle jag göra det bättre.” (2, s. 232). Skillnaden som halvguden uttrycker gentemot 

Kronos är att hon även ser de positiva sidorna med den västerländska civilisationen med 

bl.a. ökad levnadsstandard och utveckling inom forskning och teknologi. Det 

förhållningssättet liknar mer ”environmentalism” som innebär att en oro inför 

människans negativa miljöpåverkan finns men man värderar västerländskt sätt att leva 

 Garrard, s. 22.17
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högt och motsätter sig radikala förändringar i sin livsstil. De vill finna en lösning på 

problemet men väntar sig det främst av staten, forskningen eller teknologin.  18

 Kronos symboliserar en äldre tid. Hans världsbild skiljer sig skarpt mot hur 

världen ser ut i nutid. Att Riordan väljer just en mytologisk varelse som ”den onde”, att 

uppväcka en av de äldsta titanerna och göra honom till antagonisten i handlingen, 

uppenbarar tydliga skillnader mellan ”förr” och idag. In förs ett synsätt som kontrasterar 

det moderna samhällets. I den sista boken uttrycker Kronos ett stark hat mot 

mänskligheten, ’”Jag avskyr det här stället”, morrade Kronos. ”Förenta Nationerna. 

Som om människosläktet någonsin skulle kunna förenas.”’(5, s. 326). Han är långt ifrån 

påverkad av den antropocentriska normen och har ingen förståelse för mänsklighetens 

tillkortakommanden. Han förknippar människor och den västerländska civilisationen 

med en destruktiv förändring som raderade hans felfria värld. Problematiken kring 

människans tillvaro på jorden och vad vi har för påverkan på den flyter upp till ytan. 

Vad som är rätt och fel är plötsligt inte lika polariserat och okomplicerat. Det leder till 

att konflikten mellan synsätten fördjupas och komplexiteten med miljöproblematiken 

blottas. 

 Sammantaget formulerar bokserien en kritik mot Kronos hantering av världens 

problem. Den visar att miljöproblematiken inte är ett lättlöst problem med ett korrekt 

tillvägagångssätt. Men det Kronos vill med att totalt rasera samhället och bygga ett eget 

framhålls som en genväg och ett misslyckande. Hans förhållningssätt innehåller ingen 

framtidstro eller respekt för den mänskliga utvecklingen och bokseriens kritik mot detta 

utmynnar i en miljöriktning som går åt motsatt håll. 

6. 3. Pan 

Vid sidan av huvudhandlingen pågår en bihandling med stor ekokritisk betydelse. 

Satyren Grover beger sig i andra boken ut på ett sökande efter naturguden Pan. Detta 

uppdrag är något som satyrer på senare tid allt mer skickats ut på på grund av naturens 

växande förfall. Pan har förklarats försvunnen eftersom hans kungarike (naturen) 

skövlas. 

 Garrard, s. 21.18
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 Pan betyder ”hel”  eller ”allt” . Gudstron panteism innebär en tro att Gud finns 19 20

i allt.  I bokserien är det satyrerna som tillber Pan mest, bl.a. genom att de visar stor 21

respekt för all natur och alla varelser som lever där.  

 Grover kan tolkas ha en närmare förbindelse till naturen än Percy. Han är halvt 

djur, halvt människa med sina bockben och horn. Han har även en förmåga att prata 

med alla djur medan Percy enbart kan tala med hästar (detta på grund av att Poseidon 

en gång sägs ha skapat hästen). När Percy och Grover stöter på någon form av negativ 

miljöpåverkan är det främst Grover som reagerar. Ofta blir han arg, ledsen och orolig 

och skulden lägger han på människorna. Han blir något av en miljöaktivist som står 

utanför övriga samhället med en stark vilja att agera och som känner ett stort ansvar att 

hjälpa naturen. 

 Första gången Pan nämns säger Grover på följande sätt: ”’Det här gör mig så 

ledsen.” Han pekade på allt skräpet på marken. ”Och himlen. Man ser inte ens 

stjärnorna. De har förorenat himlen. Det här är en hemsk tidsålder för en satyr”. [—] 

”Din art smutsar ner världen så fort att… äsch, strunt i det. Det är meningslöst att 

föreläsa för människor.’” (1, s. 226). Grover är uppenbart uppgiven inför 

miljöförstörelsen och uttrycker en tydlig anti-antropocentrisk hållning. Det är även ett 

förhållningssätt som förr beskrevs som en sorts ”reträtt” där man förutsåg en undergång 

och hade gett upp hoppet om mänskligheten.  Det enda som hindrar Grover från total 22

uppgivenhet är just att bli tilldelad uppdraget att söka efter Pan. Hans förhoppning är att 

om han finner Pan kommer miljöhotet att försvinna och balansen i naturen återställas. 

 I samma stund Grover berättar för Percy om sökandet efter Pan upplever Percy 

något speciellt: 
 
 En märklig bris drog genom gläntan och svepte för ett kort ögonblick bort den överväldigande 
stanken av sopor och lera. Den förde med sig doften av bär och vildblomster och rent 

regnvatten, sådant som en gång kunde ha funnits i den här skogen. Plötsligt drabbades jag av en 
nostalgisk längtan efter något jag aldrig upplevt. (1, s. 226)  

 Estin, C, Laporte, H & Vallon, J, (red.), Mytologiboken - Antikens gudar och hjältar, 19

Stockholm: Bergs förlag AB, 1994, s. 61.

 Buxton, s. 85.20

 Estin, Laporte & Vallon, s. 255.21

 Clark, s. 78.22
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Percy får här en väldigt stark upplevelse av naturen. Just ordet ”nostalgisk” blir av stor 

ekokritisk betydelse. Nostalgi innebär ett sorts tillbakablickande - en längtan tillbaka till 

något förlorat. Just platsens miljö har uppenbart stor betydelse och Jill Da Silva 

beskriver hur en förändrad miljö kan ha stor effekt på hur relationen till platsen ser ut, 

”A physical view has been altered and so lost and with it has also disappeared a valued 

relationship with the landscape.” , vilket skapar en sorg och saknad hos Percy. Hans 23

starka känslor visar att något viktigt och äkta nu gått förlorat. Han förknippade för en 

sekund naturen med något rent och friskt. Istället för att associera upplevelsen med en 

möjlig framtida renare värld uttrycker Percy (till viss del likt Grover) en form av 

resignation inför förlusten men också en sorts uppenbarelse om vad som skulle kunnat 

ha varit. 

 Att Pan är död (i bokserien försvunnen) har behandlats även inom lyriken. Ett 

exempel är 1800-talspoeten Elizabeth Barrett Browning som skrev dikten ”The Dead 

Pan” där de antika gudarna ersätts av kristendomens. Där beskrivs hur Pans död också 

blir en naturens död. Där finns inte längre varelser och gudar som inneboende. En strof 

lyder:  
 
Have ye left the mountain places,  
Oreads wild, for other tryst?  
Shall we see no sudden faces  
Strike a glory through the mist?  
Not a sound the silence thrills  
Of the everlasting hills.  
Pan, Pan is dead.  24

  

På samma sätt beskrivs förhållandet mellan gudarna och de andra varelserna i 

bokserien. Gudarna är nära sammanhörande med naturen och dess fenomen. Att tillbe 

dem är också att tillbe naturen. Att Pan är försvunnen är därmed nära kopplat till 

naturens förfall och kan därför också symbolisera förlusten av en tro på naturen. 

Bokserien utspelar sig under 2000-talet, i nutidens antropocentriska samhälle. 

Respekten för naturen kan i mångt och mycket sägas åsidosättas på bekostnad av ökad 

vinst och tillväxt, i bokserien symboliserat av Pans försvinnande. Den kristna guden 

som ersätter de antika har inte heller samma närhet till naturen och kan också visa på 

 Da Silva, s. 113.23

 Barrett Browning, Elizabeth, ”The Dead Pan”, i Poems, http://www.bartleby.com/24

270/9/3.html [Hämtad 8/12-17]
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det ökande avståndet till naturen. Pans försvinnande blir därmed en spegling av dagens 

samhälle och dess avskärmande från naturen. 

 Till slut finner Grover tillsammans med bl.a. Percy guden Pan. Han ligger 

döende i en vacker grotta under jorden. Där växer alla sorters exotiska växter och runt 

guden strövar utdöda djur så som en dront och en mammut.  Grover blir först 25

överlycklig över att ha funnit Pan men inser sedan gudens tillstånd. Pan förklarar: ”’Du 

måste bära min anda vidare. Den kan inte längre bäras av en gud. Den måste tas upp av 

er alla.” Pan såg på mig med sina klara blå ögon och jag insåg att han inte bara pratade 

om satyrerna. Han menade halvblod också, och människor. Alla.”’ (4, s. 364). Pans 

budskap är ett tydligt poängterande av hur människan behandlat naturen (så dåligt att 

dess ande dött) men lämnar också en hoppfull dörr öppen inför en positiv framtid. 

Samtidigt väcks än en gång känslor av förlust. Att se de utrotade djuren och höra Pans 

berättelse om den natur som skövlats har en stark emotionell kraft, vilket betonar vikten 

av det Pan vill förmedla om allas ansvar.  

 I bokserien får vi flertalet exempel på hur naturen har skymfats av människor 

genom föroreningar och nedskräpning. Det antropocentriska synsättet i samhället 

försätter naturen i en position av underläge med utnyttjande och förtryck genom 

förstöring av olika slag. Det Grover säger om att det är människornas fel klargör att det 

finns en medvetenhet om mänsklighetens stora påverkan på naturen. I det avseendet 

beskrivs naturen snarare som ett offer för människans onda avsikter än som tidigare 

nämnt ”skräckinjagande” och ”förebådande”.  

 Det tydligaste exemplet på detta blir användning av Pan. Pan symboliserar det 

vilda och det naturliga. När han försvinner beskrivs hur jordens natur skövlas och 

förstörs. Berättelsen om Pan landar i att han överlämnar ansvaret på människorna och 

de andra varelserna. Pan kan inte längre hjälpa till, han har förlorat sin makt och naturen 

kan inte själv återhämta sig. ”Återskapa det vilda, lite i taget, var och en i ert hörn av 

världen. Ni kan inte vänta på att någon annan, inte ens en gud, gör det åt er.” (4, s. 366). 

Att passivt betrakta och tro att problemet ska lösas av sig själv beskrivs som felaktigt. 

Här manas tydlig till agerande. Symboliskt sett ber naturen (Pan) om hjälp hos jordens 

alla varelser. Det är nu upp till halvgudarna, människorna och de andra varelserna att 

hjälpa naturen och indirekt sig själva. 

 Riordan, Rick, Kampen om labyrinten, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2012, s. 361.25

!16



  

 Något händer med karaktärerna efter Pans död. De känner ansvar och 

skuldkänslor på ett helt nytt sätt. De börjar reflektera över sin egen inblandning i 

naturens hotande existens. Grover beskrivs se ”äldre och sorgsnare ut” än tidigare, 

människan Rachel säger att hon efter att ha sett Pan dö skäms över sin pappas arbete 

som markspekulant där han köper och skövlar naturmark för att bygga köpcentrum och 

tomter. Berättelsen om Pan väcker en medvetenhet hos ungdomarna i boken och är 

förmodligen tänkt ska ske även hos läsarna. Och just användningen av förlusten av 

något gör att ett känslomässigt engagemang uppstår, där det känns betryckande att ha 

förlorat den idylliska platsen, tilltron till naturen, de utrotade djuren och naturens hela 

ande. Myten om Pan speglar den tryckande oron som finns i dagens samhälle och manar 

till handling. 

6. 4. Människorna och de mytologiska varelserna 

Den mytologiska världen som Percy lever i med väsen, monster och gudar är en värld 

som inte är tillgänglig för människorna. Hans värld fördunklas för människorna via ett 

”dis” som vid åsynen av något mytologiskt omvandlar det till något för människorna 

greppbart. En svärdduell mellan halvgud och monster omvandlas i människornas ögon 

till vapenhot mellan två kriminella. Det beskrivs hur det ”är lustigt hur människor kan 

svepa in saker och ting i sina sinnen och passa in dem i sin uppfattning om 

verkligheten.” (1, s. 393). För människorna är problematiken i halvgudavärlden 

avlägsna problem som inte berör dem, de ”ser” dem inte och är oförmögna att agera. 

Speciellt beskrivs hur de vuxna människorna är ovilliga att verkligen se saker för vad de 

är. På ett tåg beskriver Percy hur han ser en kentaurfamilj galoppera förbi utanför och 

han sneglar på människorna i tåget för att se deras reaktion men de ”vuxna människorna 

satt alla med ansiktet begravt i bärbara datorer eller tidskrifter.” (1, s. 236). Stora 

paralleller kan dras från detta till medvetenheten om miljöhotet. Miljöhotet är ett 

komplext problem vars processer och effekter kan upplevas som abstrakta. Det finns en 

stor skepticism kring och ett motstånd till att förstå hur illa den negativa miljöpåverkan 

är. Att då ha ett sorts ”dis” framför sina ögon skapar en metaforisk koppling till hur 

människor i dagens miljödebatt förnekar företeelser som inte passar in deras version av 

verkligheten. 

 En annan stor skillnad uppenbarar sig mellan människorna och varelserna i 

Percys mytologiska värld i deras närhet till naturen. Människorna beskrivs till stor del 
!17



  

leva i städerna och som syndabockarna i nedskräpningen som Percy med vänner stöter 

på här och var. Nedskräpningen återkommer i bokserien på flertalet ställen. 

Mississippifloden beskrivs som förorenad av sopor, ”Moln av lera virvlade upp, och 

äckligt mycket sopor - ölflaskor, gamla skor, plastkassar.” (1, s. 253).  

 De mytologiska varelserna är alla nära sammanlänkade med naturen. ”Några 

andra flickor kom ut ur skogen - och när jag säger ur skogen, så menar jag ur skogen. 

Jag såg en flicka på nio, tio år smälta fram ur sidan på en lönn och komma rusande 

uppför sluttningen.” (1, s. 127). De inte bara lever i skogen, de är skogen. Det sker en 

sorts gränsupplösning mellan mänskligt och växtlighet men också mänskligt och 

djuriskt i alla de hybrider som återfinns i berättelsen. Kentaurer är halvt människor/halvt 

hästar, satyrer är halvt människor/halvt getter, flertalet varelser kan människospråk eller 

kan förvandla sig från människoform till sin ursprungliga monsterform. Den 

mytologiska världen är en sammansmältning av olika arter och varelser. Naturen 

beskrivs som besjälad och befolkad av varelser som inte är så olika människor. 

Christopher Manes citerar antropologen Hans Peter Duerr när han skriver att ”people do 

not exploit a nature that speaks to them.”  Att naturen på det viset blir ett talande 26

subjekt, en jämlike, skapar en närhet till djur och natur på ett sätt som skiljer sig från det 

hierarkiska system som den antropocentriska ordningen följer.  

 Sammantaget framställs människorna tydligt antropocentriskt och varelserna 

mer ekocentriskt. Halvgudarna har en mer svårdefinierad plats och problematiserar ovan 

svartvita indelning. De är halvt människa men också halvt övernaturlig gudomlighet. De 

är uppväxta i människornas värld men möter i tonåren en helt annan tillvaro i den 

mytologiska världen. I halvblodslägret propageras för en ren och respekterad natur, 

”Något av det första man får lära sig i Halvblodslägret är: Skräpa inte ner.” (1, s. 429). 

Nedskräpning och förstörelse blir mer konkret eftersom deras vänner nymferna och 

andra naturvarelser har naturen som sitt hem. Vid en brand i skogen är det inte enbart ett 

träd som brinner upp, det är också trädnymfen Enes livskraft som dör.  Halvgudarna får 27

på det sättet lära sig att leva med naturen på ett ganska ”omänskligt" sätt. De ställs 

därmed inför ett vägval när Kronos hotar att utrota mänskligheten — ska de också rädda 

mänsklighetens livsstil eller förespråka den nya vägen, som Pan visat dem? 

 Glotfelty, s. 16.26

 Riordan, Rick, Kampen om labyrinten, (2008), Stockholm: Bonnier Carlsen, 2012, s. 27
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7. Diskussion 

I böckerna möter vi två motstridiga förhållningssätt till människans roll och påverkan på 

jorden. Å ena sidan har vi halvgudarna och deras allierade: satyrer, nymfer och andra. 

Dessa uppmärksammar människornas destruktiva påverkan på jorden men har i 

slutändan en önskan och vilja att människan ska förbättra och hjälpa jorden. Det är 

något som tydligt förespråkas i halvblodslägret på olika sätt. Deras livsstil är nära 

förknippad med naturen runt dem. Där bor naturväsen av olika slag som bor och 

samarbetar med halvgudarna och skogen respekteras bl.a. därför. Då tillkommer även 

ett motstånd mot nedskräpning och respektlöshet mot växtlighet och djurliv. De har 

även själva naturens krafter som föräldrar, gudarna, vilket i sig bygger en kärleksfull 

och respektfull relation till naturen. Å andra sidan har vi Underjordens krafter, med 

Kronos i spetsen. Att människorna är roten till allt ont på jorden mynnar för dem istället 

ut i en föreställning om att utrota mänskligheten för att skapa en ny värld. De 

argumenterar för hur den västerländska civilisationen är ”en sjukdom”  med sin 28

överkonsumtion, förstörelse och respektlöshet inför sin omgivning. Mötet mellan dessa 

speglar en återkommande krock inom miljörörelsen, där ena sidan står för ett sorts 

bakåtsträvande och en tillflykt till en svunnen tid och den andra som genom utveckling 

och med stor tilltro vill skapa en ny och bättre framtid. 

 Även ett annat motsatspar finns, som vid en snabb tolkning gör att gudarna 

symboliserar kulturen och titanerna naturen. Gudarna skapade människorna och därmed 

den västerländska civilisationen medan titanerna är vilda, ursprungliga och längtar 

tillbaka till en tid före människorna. Men den tolkningen uppfyller den falska dikotomin 

om natur/kultur och är en förenklad version av vad som skildras. Förhållandet mellan 

dem är mer en gråskala där gudarna samtidigt symboliserar naturen då de alla ansvarar 

för och har kontroll över olika delar av naturen och olika naturfenomen. Titanerna vill 

styra världen på ett orealistiskt och destruktivt sätt där inget utvecklas eller förändras, 

något som går emot naturens alla regler. 

 Även de olika förhållningssätten som karaktärerna symboliserar med det 

mänskliga ”blunda för problemen”, naturvarelsernas ”ett med naturen” och 

halvgudarnas mellanväg visar på miljöproblematikens komplexa natur. Men eftersom 

bokserien blandar alla dessa olika sätt att tro och leva uppstår ett försök till syntes 

mellan olika livshållningar. Det blir tydligt att Kronos försök att vrida klockan tillbaka 

 Riordan, Rick, Född till hjälte, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2005, s. 430.28
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och helt förneka moderniteten inte är en framkomlig väg utan det behövs eftertanke, 

besinning och respekt för äldre kunskapssystem. Inte heller människorna och deras 

civilisation med vinstintressen och utveckling framför allt framhålls som lösningen. 

Gudarna med sina traditionella och stagnerade beteenden symboliserar hur naturen 

alltid kommer bestå, trots människans framfart. Men den för människan gynnsamma 

naturen, dagens västerländska naturhållning, kommer inte bestå. Till slut landar 

lösningen i Pans framtidsvision om en plats där alla varelser hjälps åt att leva 

tillsammans, det som var innebörden i idén om att föra vidare ”Pans ande”. Att leva i 

harmoni med naturen framhålls därmed slutligen som ideal i bokserien. Den mänskliga 

civilisationen och kulturen får också en naturlig plats, men på ett sätt där de samspelar 

med naturen. Det blir varken renodlad antropocentrism eller ekocentrism utan istället en 

kompromiss däremellan. 

 Bokserien uttrycker också en kritik mot människans motvilja att agera, bl.a. 

genom ”diset” som fördunklar människornas syn. Det berättas om hur när ett naturväsen 

dör så återföds det senare till ett nytt naturväsen. Efter sista striden har stora delar av 

stridsmiljön förstört träd och växter och Grover gråter över deras död. Då säger Percy 

”Vi ska resa oss igen. Vi ska plantera nya träd. Vi ska städa upp i parkerna. Dina vänner 

kommer att reinkarneras till en bättre värld.” (5, s. 396). Där visas den handlingsvilja 

som saknats. Det är ett uppenbart hoppfyllt slut. Riktningen för mänskligheten pekas ut 

som en där kultur och natur samspelar på ett hållbart sätt. 

 Eftersom bokserien riktar sig till ungdomar får bokserien en pedagogisk 

funktion. Den manar till handling och ansvarstagande kring jordens framtid. Dagens 

samhälle är ett övervägande urbant samhälle och även de huvudsakliga miljöerna i 

diegesen är urbana. I ”an increasingly urban society, nature writing plays a vital role in 

teaching us to value the natural world”  och Riordan genomför detta till stor del via 29

införandet av den antika mytologin. Mytologin ifrågasätter den antropocentriska 

normen genom möten mellan då och nu, rätt och fel och natur och kultur. Frågor som är 

centrala även i dagens miljö- och klimatdebatt. 

 Bokserien handlar främst om vänskap, hjältemod och antik historia men som ett 

sorts bakgrundssorl finns samhällskritiken. Miljön som presenteras är en främst urban 

miljö. Naturen får enbart en liten plats, då ofta som nerskräpad och smutsig. Mytologin 

besjälar naturen och ett angrepp mot naturen är ett angrepp mot varelser med samma 

 Glotfelty & Fromm, s. xxiii.29
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värde som människan. Då väcks starka emotionella krafter inför naturens förfall. 

Bokserien förhåller sig därmed kritisk till människans negativa miljöpåverkan och 

önskar väcka en medvetenhet och känslomässig involvering hos de unga karaktärerna 

och kanske även hos de unga läsarna. 
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