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Abstract: 
Detta är en studie om Kerstin Ekmans samhällsrealistiska roman Händelser vid vatten (1994), 
som utspelar sig mellan år 1970 fram till 1990-talet i byn Svartvattnet som ligger i norra delen 
av Jämtland. Ekman beskriver hur de stora skogsbolagen började tillämpa avverkning av stora 
skogsområden med processor. De stora kalytorna, eller med ett annat ord föryngringsytorna, 
som man lämnade efter sig förmådde inte sedan att återhämta sig helt till sitt ursprungliga 
skick. Skogens känsliga biologiska mångfald blev skadad, och särskilt svårt var det för den 
fjällnära skogen där oftast endast tundran fick fäste. Ekman framställer hur bygdens folk 
reagerar på ingreppet på deras fantastiska landskap och unika vildmark. Studiens 
forskningsfrågor handlar precis om detta – hur Ekman skildrar de olika individernas 
ställningstaganden och reaktion på skogsavverkningarnas konsekvenser.  
   Studiens två metoder består av närläsning med en textcentrerad hermeneutik, och i analysen 
används illustrativ komparation, vilket innebär hur andra texter kan belysa den text som 
tolkas. Detta är en form av intertextualitet som är öppen för förbindelser mellan olika texter. 
   Den valda ekokritiska teorin har en antropocentrisk inriktning och består av tropen 
”Vildmarken” som står för det vilda och okultiverade landskapet. Dagens människa vill 
många gånger söka sig tillbaka till ursprunget, bort från den artificiella civilisationen. Fast ett 
helt orört landskap utan mänsklig påverkan existerar i princip inte längre. Ännu en viktig 
aspekt som ingår i tropen är betydelsen av vildmarkens andliga dimension. 
   I studiens slutsats framgår det att bygdens folk har ett nära förhållande och relation till den 
levande skogen och vildmarken, men att det tar sig uttryck på mycket olika vis. Det de har 
gemensamt är den bedrövelse de känner över det som skett med deras skog och landskap – 
den stora förstörelsen som de alla varit en del av. En extra tillkommande slutsats är att den 
skönlitterära genrens berättarform har unika möjligheter att förmedla kunskap och insikt. 
     
 
Nyckelord: 
Ekman, Händelser vid vatten, Jämtland, glesbygd, vildmark, skogsskövling, kalytor, biologisk 
mångfald, förhållandet: människa – natur, naturupplevelse, girighet, förstörelsen, maktlöshet.   
 
 
Dikt: 
De gamla fäbodvallarna (utdrag) 
De gamla fäbodvallarna försvinna 
och sången, sagan, sägnerna med dem. 
Vi sträva att de stora värden vinna, 
men tyst i glömska sjunka skogens hem. 
 
På vallen mossa sig alltmera breder, 
där gräset vajade så vackert förr, 
och ingen blåklockstig dig längre leder 
vid mångmilvandrings slut till stugudörr. 
 
Nu sjunker allt i glömskans djup. I skogen  
går suset sorgset om förgänglighet. 
Den gamla fäbodvallen var dock trogen 
det skönaste, som ödemarken vet. 
 
Av Olle Arbman i Jämtland i Litteraturen (1979) 
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1. Inledning 
 

När jag för första gången läste Kerstin Ekmans roman Mörker och blåbärsris (1972/1999),  

så fastnade jag för hennes människoskildringar som är mycket genuina i all sin ärlighet och 

saklighet tillsammans med en kärleksfullhet till människan trots alla hennes fel och brister.  

I denna studie ska jag sammanföra Ekmans känsla och kunnande i hennes beskrivningar av 

människor satta i sin kultur, natur och landskap. Ekman står med båda fötterna på jorden och 

brinner speciellt för den svenska naturens rika flora, vilket boken Se blomman (2011) visar 

prov på med hennes intresse och kunskap för de vilda växternas botanik.  

   Mitt val för denna studie föll på hennes samhällsroman Händelser vid vatten1 som utspelar 

sig i en norrländsk skogsbygd på 1970-talet och hur saker förändrat sig tjugo år framåt i tiden. 

I denna roman beskriver Ekman en realistisk samhällsskildring med konsekvenserna för en 

glesbygdsbefolkning efter införandet av det moderna skogsbruket som orsakade enorma 

ingrepp i skogen med stora kalhyggen. Detta förfarande med naturen fick följdverkningar 

inom många områden, både för dess befolkning och för kulturbygden, som Ekman beskriver. 

Hon har en speciell känsla för att fånga upp vad som händer i det svenska samhället och har 

sedan förmågan att berätta om det på ett populärvetenskapligt vis i romanform. Jag kan själv, 

med min egen långa livserfarenhet, känna igen mig i mycket av det Ekman beskriver om den 

svenska landsbygden och dess landsortsmänniskor under gröna vågen på 1970-talet och 

skogsbrukets radikala utveckling med den nya rationella avverkningstekniken.        

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Den övergripande forskningsfrågan kan beskrivas av Ekmans framställning i studiens objekt  

i romanen Händelser vid vatten, med människans förhållande och samspel, eller brist på 

samspel, med naturen. I detta inbegrips mänskans existens som är beroende av naturen i det 

ekologiska systemet. Men det jag främst tänker fokusera på är de andliga och psykologiska 

samt estetiska värden naturen ger – och som ofta står i opposition till de rent ekonomiska 

värdena. I detta ingår hennes beskrivning av den här bygdens folk som är beroende av 

naturen, och då inte minst på ett emotionellt välbefinnande plan rent estetiskt, psykologiskt 

samt andligt. 

 

 

                                                
1 Ekman 1994: Händelser vid vatten. Bonniers  
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Studiens frågeställningar utgår från studieobjektet Händelser vid vatten och har formulerats:  

 

• Vad sker i mötet mellan människa och natur i romanen? 

 

• Vilka olika slags individuella och personliga förhållanden till skogen, beskriver Ekman 

romanens aktörer och skilda karaktärer? 

 

• Vilka emotionella påverkningar, i andligt, psykologiskt och estetiskt avseende, spelar 

naturen för romanens huvudpersoner i denna skogs- och kulturbygd? 

 

• Vilket slags förhållande och bild av – människan och skogen – förmedlar Ekman i sin 

roman?   

 

2. Metod samt litteraturgenomgång och disposition 
I det följande kapitlet redovisas valet av studieobjekt och de metoder som används i analysen. 

Därefter följer en litteraturgenomgång av min utvalda referenslitteratur tillsammans med 

uppsatsens disposition. 

 

2.1 Val av studiens undersökningsobjekt 
Studieobjektet i denna undersökning är romanen Händelser vid vatten2 av Kerstin Ekman 

vilken gavs ut år 1993. Berättelsen tar sin början vid tidigt 1970-tal och utspelar sig i en 

glesbygd i Jämtland. Under denna tidsperiod skedde det många radikala förändringar med de 

nya metoderna och den moderna tekniken i skogsbruket med införandet av skogsprocessor 

och tillämpning av kalhyggesavverkningar. Detta förändrade landskapet och biotopen för all 

framtid och åstadkom att några bybor blev nyrika, en del ställde sig likgiltiga medan andra 

blev förfärade över det som sker med skogen och det förändrade landskapet.  

   Läsaren får även följa händelseutvecklingen i denna glesbygd i början av 1970-talet och vad 

som sedan förändrats fram till 1990-talet dit berättelsen senare förflyttar sig till. Jag är mycket 

fascinerad av Ekmans människoskildringar samt hennes stora intresse för den svenska naturen 

i sina romaner.  

                                                
2 Ekman 1994: Händelser vid vatten. Bonniers 
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Denna kombination av realistiska gestaltningar av personligheter satta i sin kontext utifrån sin 

tid och plats, och verklighetsbeskrivningen av naturen, då främst skogen med dess fauna. Det 

var denna verklighetsförankrade beskrivning av förhållandet mellan människa och natur som 

fick valet att falla just på denna roman av Ekman.  

 

2.2 Studiens två metodval 
Textcentrerad hermeneutik 

Till studiens resultatdel tillämpas närläsning av romanen med forskningsfrågorna som 

utgångspunkt. För att uppnå förståelse och mening av texten används en textcentrerad 

hermeneutik, där textstycken tolkas i förhållande till helheten, vilket betecknar den 

hermeneutiska cirkeln. Metodens tillvägagångssätt är att kunna motivera en tolkning genom 

att ställa den i relation till en kompatibel tolkning av hela verket och vice versa.3 Ett holistiskt 

kriterium är när sambandet i tolkningen stämmer överens mellan delar och helhet. Om där 

återfinns en koherens, ett inre samband i harmoni med varandra, så har tolkaren kommit nära 

en trovärdig förståelse av texten. Men i de flesta fall finns det en möjlighet till tolknings-

pluralism.4 En viktig detalj tillkommer i tolkningsarbetet, med tillförandet av min egen 

förförståelse och kunskap i ämnet, som bidrar till avsikten med texten samt innehållets 

betydelse.5 Filosofen Charles Taylor har förklarat betydelsen av tolkning av ett studieobjekt 

på följande vis: ”Att tolka är alltså att försöka ta reda på en underliggande mening eller att 

säga något som framstår som oklart på ett klarare sätt”.6 I hela resultatdelen kommer den 

hermeneutiska metoden att praktiseras. 

 

Illustrativ komparation 

I studiens analys används den illustrativa komparativa metoden, vilket innebär hur andra 

texter kan belysa den text som tolkas. Detta är en form av intertextualitet som är öppen för 

förbindelser mellan olika texter: ”Intertextualitet är ett mycket vitt begrepp som omfattar alla 

slags förbindelser mellan texter: direkta lån, anspelningar, traditioner och traditionsbrott och 

andra litterära relationer och beroenden”7 men det är samtidigt tolkaren/läsaren som avgör vad 

som är textens intertextuella laddning.8  

                                                
3 Nils Gilje & Harald Grimen 2009: Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Daidalos. s 187 – 189 
4 Ibid s 192 – 193 
5 Ibid s 179 – 186   
6 Ibid s 190 
7 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson 2010: Epikanalys. En introduktion. Studentlitteratur. s 46   
8Ibid s 45 – 47  
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2.3 Litteraturgenomgång samt disposition 
En inledande bakgrund till studien består av Ekmans personlighet och hennes profil i sitt 

författarskap som är aktuellt i sammanhanget. För detta ändamål används Therese Erikssons 

författarprofil om Kerstin Ekman. En värld av berättelser.9 Två faktaböcker om ekologi, skog 

och miljö fungerar som bakgrundsfakta till Ekmans roman om verkliga förhållanden i skog 

och mark. Det är Martin Bennulfs avhandling Miljöopinionen i Sverige (1994) 10 och Tommy 

Hammarströms bok Skogsriket (1976)11. Teorier om skönlitteraturens viktiga roll att förmedla 

kunskap och ge insikter hämtas ur Litteratur & Psykoanalys (1986).12  

   Inom den ekokritiska forskningen så kan rent naturvetenskapliga källor användas när det är 

nödvändigt till stöd för en ekokritisk läsning och tolkning. Det kan vara svårt med 

gränsdragningen av fiktiva och faktabaserade genrer.13 Den här studiens forskningsobjekt 

romanen Händelser vid vatten är ren fiktion, fast Ekman låter den uppdiktade berättelsen 

utspela sig på en samhällsrealistisk grund och arena. Det framkommer tydligt på många 

områden hur väl Ekman är insatt i de rådande förhållanden som var i samhället mellan 1970-

till 1990-talet. Inte minst när det kom till det moderna skogsbruket. Därav används ibland 

information hämtad från faktalitteratur i min studie.       

   Undersökningens analysdel grundar sig på en närläsning av studiens roman utifrån 

frågeställningarnas ämnesområde. Studiens litteraturreferenser består av det akademiska 

verket av professor Keith Thomas bok Människan och naturen (1988),14 där han kombinerar 

flera discipliner och breddar historia med antropologi och naturkunskap och hur förhållandet 

mellan människa och natur har tagit sig uttryck. Därefter följer ett svenskt perspektiv på 

naturen för att finna intertexter av förhållandet mellan människa och natur som den är 

beskriven i litteraturen av författare och poeter i samlingen Naturen som livsrum: ekologiska 

perspektiv i modern litteratur och bildkonst (1998),15 samt antologin Ekokritik. Naturen i 

litteraturen (2007).16 Ur ett livsåskådningsperspektiv tar samlingen Aktuella Livsåskådningar 

Del 2 (1991)17 upp Ekosofi samt psykologins och naturvetenskapens livsåskådningar som 

                                                
9Therese Eriksson 2011: Kerstin Ekman. En värld av berättelser. Bokförlaget h:ström – Text & Kultur 
10 Martin Bennulf 1994: Miljöopinionen i Sverige. Dialogos 
11 Tommy Hammarström 1976: Skogsriket. Norstedt & Söner 
12 Lars Nylander (red) 1986: Litteratur & Psykoanalys. Norstedts 
 
13 Anne Odenbring i Sven Lars Schulz 2007: Ekokritik. Naturen i litteraturen. En antologi. Uppsala Universitet.              
s 3-4 
14 Keith Thomas 1988: Människan och naturen. Ordfronts förlag  
15 Brummer & Ellenius (red) 1998: Naturen som livsrum: ekologiska perspektiv i modern litteratur och 
bildkonst. Natur & Kultur         
16 Sven Lars Schulz 2007: Ekokritik. Naturen i litteraturen. En antologi. Uppsala Universitet 
17 Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, Thorsén 1991: Aktuella livsåskådningar. Del 2. Nya Doxa  
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appliceras i analysen. Därefter mynnar analysen ut i en sammanfattning med slutsats av 

studiens forskningsfrågor. Till sist en avslutande diskussion med en ytterligare slutsats som 

ligger utanför denna studies frågeställningar.   

 

3. Teori 
Den litteraturteori jag valt att använda i studien beskrivs i detta kapitel. 

 

3.1 Ekokritik 
Den ekokritiska teorin som används i studien kan kort beskrivas som: 

 
Studiet av relationen mellan litteraturen och den fysiska omgivningen i form av natur och miljö, samt de 

effekter de har på oss själva och vår kulturella och naturliga omgivning.18 

 

Och en ytterligare mer detaljerad beskrivning: 

 
Ekokritiken undersöker alltså förhållandet mellan text och natur, mellan språk, kultur/samhälle och natur, och 

därmed också frågor rörande den teoretiska diskursen om naturen som social konstruktion och språkligt 

maktbegrepp. Den utgår ofta från platsens betydelse för människan, platsen inte bara som fysiskt landskap 

utan som formar individen psykologiskt. Platsen i både dess fysiska och andliga mening intar ett komplext 

förhållande till litterära texter, verklighet och etiska och politiska ställningstaganden.19 

 

Utifrån dessa två citat kan det konstateras att den ekokritiska litteraturteorin spänner över flera 

ämnesområden, som oftast utgår från människans perspektiv och intresseområden. För att få 

svar på studiens forskningsfrågor kommer jag att utgå från en antropocentrisk inriktning av 

ekokritik.  

 

3.2 Val av ekokritisk teori 
Valet av tropen ”Vildmark” 

I valet av en specifik del av ekokritisk teori som passar för studiens inriktning mot 

människans förhållande till naturen, så är det den antropocentriska världssynen som 

efterfrågas. Studiens forskningsfrågor pekar enkelriktat mot naturens betydelse för 

människan, därav rör det sig om en antropocentrisk inriktning gentemot naturen.  
                                                
18 Paul Tenngart 2010: Litteraturteori. Gleerups. s 154. Min kursivering  
19 Schulz 2007: Ekokritik. Naturen i litteraturen. En antologi. Uppsala Universitet  
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Motsatsen till detta är det ekocentriska synsättet inom ekokritiken med naturen som 

utgångspunkt. Denna har sin grund från den filosofiska djupekologin, där människan får sätta 

naturens intressen främst, före sina egna behov.   

Den filosofiska djupekologin är mycket radikal i sina åsikter och åtgärder när det gäller 

respekten för allt liv på jorden.20 

   Till min analys används ett av ekokritikens koncept som Greg Garrard utvecklat i sin bok 

Ecocriticism.21 Det är formar av figurer eller med ett annat ord – troper – som kan motsvara 

motiv, föreställningar och konstruktioner av naturen. Runt dessa konkreta föreställningar 

inryms även metaforer, berättelser och fiktiva föreställningar.22  

 

Beskrivning av tropen ”Vildmarken” 

Ett viktigt sakförhållande för förståelse av studiens analys är den trop som används i studien. 

Det är tropen ”Vildmarken” som står för det vilda och okultiverade landskapet. Dagens 

människa vill många gånger söka sig tillbaka till ursprunget, bort från den artificiella 

civilisationen. 23 Fast ett helt orört landskap utan mänsklig påverkan finns i princip inte längre.  

I det jämtländska fjällandskapet, som romanen utspelar sig i, är nog så nära vildmark man kan 

komma idag. Ännu en viktig aspekt som ingår i tropen är att vildmarken uppnår hos vissa 

grupper och individer nästan en status av ett sakramentalt värde med en andlig dimension.24  

 

4. Forskning 
I följande kapitel presenteras en forskningsöversikt över tidigare forskning inom liknande 

ämnesområde som denna studie.  
 
4.1 Tidigare forskning i ämnet 
  
I sökningen på webbplatsen25 av tidigare forskning inom ämnet ”Kerstin Ekman” fann jag två 

avhandlingar med liknande tema och uppslag som denna studie. Den som låg närmast mitt 

forskningsområde är Magisteruppsatsen Naturskildringen i ett samhällsperspektiv. En 

ekokritisk studie av Gösta Berlings saga och Händelser vid vatten av Karolina Wiberg från 

Högskolan i Borås år 2009. Den andra avhandlingen berör delvis denna studies ämnesområde 

                                                
20 Luc Ferry.1997: Den nya ekologiska ordningen. Daidalos 
21 Greg Garrard 2004: Ecocriticism. Routledge 
22 Ibid. s 7  
23 Ibid. s 59-63 
24 Ibid. s 59-63 
25 Internet, Uppsatser och avhandlingar: http://www.uppsatser.se. 2013-03-12 
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och är doktorsavhandlingen Visuella vändningar. Bild och estetik i Kerstin Ekmans 

romankonst av Cecilia Lindhé från år 2008. 

   För att vidga fältet ytterligare sökte jag även efter internationell forskning som gjorts på 

studiens roman i The World´s Largest Library Catalog.26 Det enda jag fann där var en artikel 

från 1996 av Beverly Lowry om Blackwater, som är den engelska titeln. Utformningen av den 

artikeln har karaktären av en bokrecension publicerad i ”The New York Times” under 

avdelningen ”Book review”. Titeln på artikeln är ”Death in the Forest”27efter själva 

deckarstoryn i romanen som handlar om morden på två utländska turister ute i vildmarken. 

Jag fick direkt en association till den här studiens inriktning istället med en ändrad titel till 

”Death of the Forest”. Det finns inget i Lowrys artikel som kan tillföra något till min studie.    

 

Ekmans bildvärld i skrivprocessen   

I avhandlingen av Lindhé ingår en närläsning av mitt studieobjekt romanen Händelser vid 

vatten vilket gör den extra intressant. En övergripande tolkning av syftet med avhandlingen är 

en analys av Ekmans användande av bilder i skrivandets skaparprocess. Hon utgår även från 

andra former av bildmedier. I analysen undersöks Ekmans användning av bilder i tre utvalda 

romaner, och hur bildbyggandet samspelar med den estetiska praktiken samt det förflutna och 

samtiden. Det förekommer även en granskande bildkritik i skapandet. 28 För att förtydliga 

Ekmans användning av bilder i sin skrivprocess, så har hon avslöjat i en intervju att hon först 

ser en bokidé i bilder innan det blir till text.29 Detta är en del av hemligheten bakom hennes 

levande och realistiska beskrivningar. 

   När Lindhé sålunda penetrerar romanen Händelser vid vatten så är det Ekmans användande 

av bilder i sitt verk som analyseras, med bildbyggandets påverkan av romanens utformning. 

Dessa detaljer kring romanens utförande och framställning undersöks. Romanens ämnen som 

studien fokuserar på är moderskapet, kvinnan tillsammans med betoningen av kroppslig 

närvaro och beröring. Utöver detta tillkommer användningen av landskapet samt de 

civilisationskritiska hållningar som framkommer i dialogerna,30 så därav finns det några 

likheter mellan Lindhés analys och den här studiens forskningsfrågor. Under rubriken ”Ett 

mångstämmigt landskap”31 inriktar sig Lindhé på den intressanta mytiska berättelsen som 

                                                
26 Internet, WorldCat: https://worldcat.org/title/blackwater - by - kerstin-ekman/. 2013-03-26  
27 Beverly Lowry 1996: Death in the Forest. The New York Times 
28 Cecilia Lindhé 2008: Visuella vändningar. Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst.  
  Svenska Litteratursällskapet. s 18 
29 Ibid. s 17 
30 Ibid. s 122 – 123  
31 Ibid. s 132 
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finns invävd i berättelsen. Visserligen inriktar sig min tredje forskningsfråga mot ett andligt 

plan, fast då på det sätt naturen påverkar karaktärerna emotionellt. Därefter fortsätter Lindhé 

att analysera den pastorala konflikten mellan stadskultur, landsbygd och natur. I detta kortare 

avsnitt finns det några beröringspunkter till mina forskningsfrågor som tar upp mötet mellan 

människa och natur samt karaktärernas personliga förhållanden till naturen.32 Därtill ställer 

inte Lindhé de forskningsfrågor jag gör med ett mer direkt riktat fokus mot förhållandet 

människa och natur/landskap.  

 

Naturskildringar i ett samhällsperspektiv 

Den avhandling som ligger nära min egen studie i ett avseende är Karolina Wibergs 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. De forskningsfrågor hon utgår ifrån 

handlar om hur relationen mellan natur och kultur uttrycks i den litterära gestaltningen, vidare 

vilka idéer om omgivningen och miljön som uttrycks i verken, och slutligen hur dessa 

föreställningar kopplas till ideologiska strömningar i den historiska och samhälleliga 

kontexten.33 Wibergs avhandling har titeln Naturskildringar i ett samhällsperspektiv. En 

ekokritisk studie av Gösta Berlings saga och Händelser vid vatten. Det finns inslag i hennes 

analys som ligger nära mitt forskningsområde med samspelet mellan människa och natur34 

men utifrån ett annat perspektiv. Wibergs studie kopplas till en ideologisk analys inordnad i 

den historiska och samhälleliga kontexten. Denna komplexitet i avhandlingens utformning 

visar att den är på magisternivå. 

   Det går sålunda att konstatera att mitt forskningsområde med inriktningen förhållandet 

mellan människa och natur som Ekman gestaltar den i sin roman Händelser vid vatten är 

tämligen outforskat. 

 

5. Analys 
Studien har en omfattande och väl strukturerad analys bestående av en relevant bakgrunds-

historik, och efter detta följer kriterierna för urvalet av karaktärerna i romanen, samt en 

presentation av karaktärerna insatta i handlingens kontext som är relevant för studiens analys. 

Därefter kommer en redogörelse av vidare strategier i analysarbetet med följande två 

underrubriker av de sammanfattande forskningsfrågorna.   

                                                
32 Ibid. s 136 – 139  
33 Karolina Wiberg 2009: Naturskildringen i ett samhällsperspektiv. En ekokritisk studie av  
   Gösta Berlings saga och Händelser vid vatten. Högskolan i Borås. s 51  
34 Ibid. s 16 
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5.1 Bakgrund  
Skogskännaren Ekman 

Kerstin Ekman skildrar på ett skönlitterärt vis hur människan började med rationella 

storavverkningar av skog under 1970-talet och dess konsekvenser av denna hantering tjugo år 

framåt i tiden. Fakta vävs in i romanen om vad som sker med skogen och vidgar läsarnas 

kunskap och insikt om detta förhållande. Redan som barn delade hon sin fars stora passion för 

skog och mark, och hennes kunskaper om skog och skogshantering har hon återgivit som 

betraktelser i verket Herrarna i skogen (2007), och fick för den ett erkännande av fakulteten 

för skogsvetenskap och erhöll titeln hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.35 

   

Skönlitteraturens stora betydelse 

I avhandlingen Miljöopinionen i Sverige (1994)36 av Martin Bennulf så behandlas hur den 

svenska miljöopinionen väcktes på 1960-talet, i och med kvicksilverdebatten, och hur 

miljöengagemanget utvecklades vidare fram till början av 1990-talet. Vad jag upptäckte i 

Bennulfs studie var den viktiga roll litteraturen hade för att väcka människors 

miljömedvetenhet. Några av de böcker som haft betydelse för att skapa miljöopinion är 

exempelvis ”miljöprofeten” Elin Wägners bok Väckarklocka (1941) som varnade för 

följderna för miljön genom samhällets utvecklingsoptimism, vidare biologen Rachel Carsons 

bok Tyst vår (1962) som beskriver konsekvenserna av användningen av bekämpningsmedlet 

DDT, samt Björn Gillbergs bok Mordet på framtiden (1973).37 Det går att konstatera att 

litteraturen behövs för att sprida kunskap till allmänheten, vilket kan ske genom rent 

populärvetenskapliga eller mer skönlitterära berättande texter som är lätta att ta till sig.  

   Inom psykoanalysens område var pionjären Sigmund Freud väl införstådd med den 

skönlitterära litteraturens möjlighet att kunna beskriva fiktiva men samtidigt realistiska 

psykologiska fallstudier och med potential att åskådliggöra emotionella händelseförlopp samt 

mentala processer.38 Den skönlitterära genren kan bidra med det vetenskapligt ”otänkta” och 

psykoanalytiskt tänkande.39 Vidare så förklarar Freud skönlitteraturens speciella särart där 

berättaren får makt över läsaren med en uppbyggd stämning och förväntningar, och på så sätt 

även möjlighet till att styra läsarens känslor.40  

                                                
35 Therese Eriksson 2011: Kerstin Ekman. En värld av berättelser. h:ström – Text&Kultur. s 12 ; 14  
36 Bennulf 1994: Miljöopinionen i Sverige. Dialogos  
37 Ibid. s 51 – 53 
38 Nylander (red) 1986. s 9 – 10  
39 Ibid. s 23 
40 Ibid. s 36 
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Det moderna skogsbruket 

Tommy Hammarström har samlat sina egna iakttagelser och erfarenheter av skogen med dess 

biotop och det moderna skogsbrukets konsekvenser i boken Skogsriket. Ett reportage om 

skogen, människan och framtiden som gavs ut i mitten av 1970-talet då skogsindustrin hade 

tillämpat storskaliga avverkningar. Hammarström kommer till ett tidigare stort skogsområde 

uppe i nordvästra Värmland där bolaget gjort en slutavverkning. Landskapet ser ut som det 

skulle vara drabbat av en väldig naturkatastrof med stora öppna sår med kala ytor.41 Faktum 

är att människorna som bor kvar i dessa stora avverkningsområden märker av ett förändrat 

klimat med kallare vintrar och hetare somrar, mera blåst och mycket mer dimma. Skogen med 

alla träd hade varit ett skydd som nu var borta.42 Nu planterades snabbväxande tallar och 

granar i en ensidig odling, en skogsåker. Den naturliga storskogen med sin mångfald är borta 

för alltid.43 Han gör jämförelsen med 1950-talet då blädning var metoden som användes i 

skogsbruket. Då hade en skogvaktare sett ut lämpliga träd för avverkning i skogen och som 

skogsarbetaren sedan gick och sågade ner, en så kallad gallrad skog.44 Ett och annat mindre 

avverkat kalhygge kunde förekomma på några tunnland.45 En frisk skog rymmer en stor 

artrikedom och är ett komplicerat sammanflätat nätverk av växter och djur, näringskedjor och 

kretslopp.46 Hammarström menar att människan är natur, och naturen är vårt ursprung och 

utgör våra livsvillkor nu och i framtiden.47 Dessa fakta ligger till grund för Ekmans 

beskrivning i sin roman om hur skogsbruket moderniserades så radikalt under 1970-talet och 

dess följder.    

 

5.2 Urval  
Tillvägagångssätt 

Denna studies undersökningsobjekt är Kerstin Ekmans samhällsrealistiska roman 

Händelser vid vatten (1994), den utgåva som är utgiven på Bonniers förlag. För att skapa en 

lättillgänglig överblick varifrån resultaten är hämtade ur romanen, så tillämpas en löpande 

referens direkt i texten med sidhänvisningar satta i parentes. Det är enbart referenser hämtade 

från studiens roman som sätts ut på detta vis. I analysarbetet tillämpas till en övervägande del 

                                                
41 Hammarström 1976. s 27 
42 Ibid. s 31 
43 Ibid. s 94 
44 Ibid. s 6 – 8  
45 Hammarström 1976. s 91  
46 Ibid. s 18 – 20 
47 Ibid. s 68  
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närläsning där verket är i centrum.48 Beskrivningen av romanens handling sker tillsammans 

med presentationen av roman-figurerna och den omgivande kontexten bestående av naturen. 

Till att börja med följer urvalet av de karaktärer som är aktuella i studiens undersökning. 

  

Urval av relevanta huvudpersoner 

Som en inledning till studiens undersökning sker en presentation av det urval av bokens 

huvudpersoner som uttryckligen har en anknytning till naturen på något vis. De mest 

framträdande aktörerna i det avseendet är familjen Brandberg med det äkta paret Gudrun och 

Torsten. Två av deras fyra söner, Johan och Björne, spelar en stor roll i handlingen med 

respektive förhållanden till naturen. Distriktsläkaren Birger Torbjörnsson och hans fru Barbro, 

som är veterinär, lever mitt i denna avfolkade norrländska by. Den tidigare stadsbon Annie 

Raft med dottern Mia blir så småningom en del av skogsbygden Svartvattnet i början av 1970-

talet, då Annie förälskat sig i Dan Ulander som lever i kollektivet Stjärnberg. Jag väljer att 

betrakta de övriga medlemmarna i kollektivet som en gemensam grupp.  

   De mest relevanta karaktärerna ur studiens utgångspunkt är sammanfattningsvis lärarinnan 

Annie Raft, vidare fru Gudrun och hennes make Torsten Brandberg med sönerna Johan och 

Björne, samt det akademiska paret Birger och Barbro Torbjörnsson. 

 

5.3 Presentation av karaktärerna samt handling 
Studiens huvudpersoner redovisas med inriktning på deras roll i handlingen och deras 

förhållande till naturen och miljön. 

    

Annie Raft  

Annie är läraren som blir förälskad i sin elev Dan på folkhögskolan Mälarvåg. Dan är en 

revolutionär och labil själ. De inleder ett förhållande men blir påkomna med sin förbjudna 

kärlek. Det hela resulterar i att Annie får sluta sin anställning och den trygga tillvaron 

spolieras både för henne själv och lilla dottern Mia. Det här utspelar sig i början av 1970-talet 

och Dan tillhör den radikala falang som revolterar mot det mesta i samhället (s 128-129). Det 

är nio års åldersskillnad mellan Annie och Dan, och de ska nu starta ett nytt liv tillsammans 

på det nystartade kollektivet Stjärnberg uppe i Jämtland, nära norska gränsen i närheten av 

byn Svartvattnet. Det är ett naturskönt landskap med fjäll och tillhörande fjällmark och längre 

                                                
48 Holmberg & Ohlsson 2010. s 38 
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ner mot dalsluttningarna växer skog. Myrmarkerna är många i anslutning till de rena 

vattendragen och fjällsjöarna (s 51-53). 

   Annies första konfrontation med naturens element i denna vildmark blir drastisk. För det 

första finns det ingen väg upp till Stjärnberg och stigarna är många över den gungande 

myrmarken. Allt ser likadant ut och hon och dottern Mia är snart vilsna. De enda som gör dem 

sällskap är de envisa myggorna och knotten (s 55). Detta var skillnad mot de avkopplande 

promenader Annie tidigare var van vid i stadens lummiga parker. Men nu var det allvar och 

ingen lek längre. Dan kommer så småningom och lotsar dem upp till kollektivet (s 133). Här 

lever en brokig skara av människor av det som jorden ger, och helt utan några som helst 

moderniteter. Getmjölk och getost är själva basfödan jämte gröt på allehanda säd, fröer och 

örter (s 136). Utöver detta spetsar man tillvaron med lite odling av hampa (s 262). Det är ett 

fysiskt hårt och synnerligen smutsigt leverne för människorna här, som även blir hårt ansatta 

av undernäring. Fast Annie lär sig att uppskatta närheten till naturen under den första 

sommaren på kollektivet. Kanske denna tillvaro var idealisk med hårt kroppsarbete och då 

med plats och tid för funderingar i denna storslagna miljö: ”Mycket stirrande på moln och 

fjällsidor, på träd och fåglar. Lukter ur fårpälsar och gräsfäll. Dans varma hud. Vatten. Rent 

sorlande rinnande vatten. Barnröster” (s 195). Men känslan av ödslighet finns ändå där inför 

de stora vidderna av skog, myr och fjällskog (s 274). 

   När sedan hösten kommer och vinter är i annalkande så flyttar en del av kollektivets 

medlemmar tillbaks till civilisationen. Det är mer eller mindre ett måste på grund av hälsoskäl 

och barnens skolgång. Dan har stuckit iväg för att fortsätta sin kamp för den goda sakens skull 

på annat håll ( s 292). Annie och Mia tillsammans med Petrus och Marianne blir kvar uppe på 

Stjärnberg vilket innebär en hård kamp mot kylan för dem (s 290 – 295).  

   En processor håller på och skördar skogen ända upp till kollektivet. Annie beskriver såhär: 

 
Hon förstod inte riktigt var hon befann sig. Det rum som skogen bildat ner mot ån var borta. Det var 

oförklarliga vågor och stalp i snön. Hon såg långt utåt myrarna på andra sidan. Alltsammans var mycket 

våldsammare än hon trott... Hon hade inte förstått hur fort det gick. Snart skulle maskinen ha krupit upp mot 

Stjärnberg (s 296). 

 

Men eftersom Annie är långt gången i en graviditet så flyttar hon och Mia från kollektivet 

mitt i vintern, då deras liv varit helt dominerat av ett fullständigt stillestånd orsakat av den 

hårda kölden (s 299). 
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   Händelseförloppet förflyttas därefter 18 år framåt i tiden. Annie och Mia har etablerat sig i 

trakten efter en kortare misslyckad session i stan (s 389). Annie faller in i glesbygdslunken 

och får jobb som lärarinna (s 344). Mia växer upp och blir tillsammans med bygdens son 

Johan Brandberg.  Stjärnberg har nu förfallit helt med en igenväxt vall med tolta, stormhatt 

och älggräs (s 333). Det var skillnad mot när vallen brukats som slåtter och det växt finvuxet 

ängsgräs och blommor där (s 259). Kollektivets getter och får hade gått i omgivande skog och 

hållit den öppen på den tiden (s 263). Ur en ekologisk synvinkel var detta förhållande 

idealiskt med ett skonsamt och naturligt bruk av skog och mark. Det hade funnits 

familjejordbruk med mjölkproduktion ända fram till 1950-talet i dessa trakter, som hållit 

landskapet öppet med vallar. Nu växte det björk och vide på dessa forna vallar (s 352).  

   Den syn Annie hade på naturen var att ”Vi är alla natur... det finns ingenting som inte är 

natur” (s 334). Jag tolkar hennes livsfilosofi som att människan ska inse att hon är en del av 

det ekologiska kretsloppet. Skogen är Annies andhämtningsplats där hon söker ett alternativ 

till civilisationen hon lever i. Samtidigt förstår hon det paradoxala förhållandet att 

skogsavverkningen är en grund till att byn fortfarande är bebodd (s 371 – 372). Fast det hade 

sitt pris med ett nytt landskap med kalhyggen där björkskogen växte upp till 

ogenomtränglighet. De planterade tallplantorna såg älgarna till att ansa topparna på. Vissa 

kalytor förblev kala och förvandlades till tundror (s 431 ; 434). Skogstraktorerna lämnade 

efter sig djupa diken i markerna efter sin framfart (s 328). 

 

Gudrun och Torsten Brandberg 

Gudrun kom från en fattig samesläkt och drömde om den moderna civilisationen (s 462).  

Hennes lycka var gjord när hon senare fick arbete som hushållerska hos den välbärgade 

Torsten. Hans fru Mimmi hade avlidit och lämnat honom ensam med tre barn. Gudrun blev 

gravid och de fick sonen Johan tillsammans och hon blev fru i huset (s 28). Hon ställer sig 

helt och fullt bakom Torsten och hans två söner Per-Ola och Väines bolag, där en modern 

processor inköpts för att skörda skog åt skogsbolagen (s 320). De radikala ingreppen i skogen 

lämnar efter sig stora kalhyggen i landskapet. Frågan var om det någonsin skulle kunna växa 

upp någon skog på de höglänta områdena. Det var en snabb och våldsam förändring med 

dessa stora föryngringsytor (s 297). Fast den effektiva skogsavverkningen gav ekonomiskt 

välstånd till många av bygdens folk, där familjen Brandberg var en av dem (s 462). För det 

var skogen som gav dem ett materiellt välstånd med tillgång till det moderna och komfortabla 

livet. 
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   Det finns ingen oro hos Gudrun eller Torsten för hur skogen och därmed även naturens 

fauna förändras. På kalytorna kom först björken och rönnslyt och sen i bästa fall den 

planterade tallplantan. Snö och storm tillsammans med älgarnas betande på de uppväxande 

tallarna gjorde att återväxten blev dålig. Det fanns även känsliga höglänta områden som 

förvandlades till tundror (s 434 – 435). De stora ådernätens framfart av vatten blev störda av 

hyggena, och det fanns ingen växtlighet som kunde ta hand om det sura regnet (s 15), och den 

gröna fina mattan av mossa torkar bort när den exponeras så öppet (s 103).  Men hos Gudrun 

och Torsten kommer det materiella välståndet i första hand och det framgår inte någon synlig 

tanke på den skövlade skogen med den förändrade ekologiska faunan. Skogen är enbart till för 

människan, en arbetsplats och en inkomstkälla. Deras totala ointresse för miljövård är 

signifikativt när de slår ut spillolja direkt i Svartvassån (s 179). 

 

Johan och Björne Brandberg                                                                

Sonen Johan är Gudrun och Torstens enda gemensamma barn. Han har ärvt mycket sameblod 

från sin mor och funderar mycket över sitt samiska ursprung. Redan i unga år så hjälper han 

sin far med skogsröjning och plantering (s 17). Han framställs som att han har ett nära och 

naturligt förhållande till skogen och stannar ofta upp inför allt det vackra. En beskrivning på 

när han badar i den iskalla fjällån är ett exempel på detta nära förhållande: 

  
Efter en stund kom regnet. Han tog sig försiktigt upp ur ån och ställde sig i mossan... Han stod med öppen mun 

och vattnet rann och rann... En ridå av vatten drogs genom träden, en klädnad av vatten... Den fick lavarna att 

svälla och röra sig och mossan att resa sin mjuka ragg. Han var ren nu, ren som en spolad sten (s 201). 

  

Johan blir längre fram i livet tillsammans med Annies dotter Mia.   

   Brodern och skogsarbetaren Björne hade mer eller mindre levt hela sitt liv i skogen. Han var 

en inåtvänd person som helst föredrog ensamheten ute i skogen där han kunde få vara ifred 

med sina tankar. Något fruntimmer var inte aktuellt då han var en ingrodd ungkarl med 

skjortan styv av älgblod och motorolja (s 372 ; 412). Hans andra hem är skogen och när han 

misstänker att besökare från Holland ska ta pilgrimsfalkens nykläckta ungar, så går allt 

överstyr och han har ihjäl de oskyldiga turisterna med sin ursinniga nitälskan till djuren och 

sitt hat till inkräktarna (s 442). Ironiskt nog så är det just pilgrimsfalken som sedan äter av de 

döda människokropparna (s 335). Det är en naturlig del i naturens kretslopp. 
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Birger och Barbro Torbjörnsson 

Detta akademiska par har bosatt sig ute i vildmarken där de är verksamma i sina yrken och 

kall som distriktsläkare och veterinär. Barbro är konstnärligt lagd och deras hem och trädgård 

är som en vacker oas (s 105). De har sonen Tomas som skulle ha haft ett syskon om inte 

Barbro fått missfall. Hon är övertygad om att missfallet berodde på att hon plockat tranbär 

under kraftledningen (s 106). För Barbro är skogen och naturen med dess mångfald av arter 

en viktig del i hennes liv, inte minst på det estetiska och andliga planet. När man sedan 

avverkar all skog precis utanför deras hus och lämnar efter sig ett stort kalhygge, så vet hon 

som naturkännare hur all växtlighet påverkas: 

 
– Tänk att alarna ska dö... Alarna och björkarna och de stora granarna och tallarna oppåt åsen. Rönnarna vid 

sandtaget, sälgen, ljungen, lingonriset, blåbärsriset, ormbunkarna, harsyran, skogsstjärnan, den stora otroliga 

vaggande violetta skogen av geranium silvaticum, rävromporna, den rynkade tofsskivlingen. Allt ska torka ut. 

Brännas bort. Tio år fick jag ha det. Nu är det slut (s 104). 

    

   Barbro tycker att ekonomiska intressen går före ett mer skonsamt sätt att sköta skogen på.  

Hon upprörs över den girighet som skogsägarna har (s 103). Alla människor är i behov av en 

frisk skog menar hon (s 106). Det går så långt att hon beslutar sig för att ägna resten av sitt liv 

till att försöka rädda naturen och miljön – hon kämpade för naturens sak – själv kunde hon 

inte leva utan skogen (s 87 ; 307). Hon hade haft tankar på att flytta upp till kollektivet (242). 

   Hennes make Birger däremot lever ett mer borgligt liv och fyller sin tillvaro med sitt 

pliktskyldiga uppdrag som läkare. Folket i denna glesbygd lever i en hälsobefrämjande miljö 

med naturen inpå knuten, men ändå lider många av diabetes, ryggont och infarkterna och 

självmorden är många (s 305). Birger är en van friluftsmänniska som passar in i denna tillvaro 

i vildmarken med jakt och fiske. Han är inte typen som lägger sig i andras angelägenheter om 

det inte är för att hjälpa till. Åtskilliga är de skildringar när Birger ger sig ut med bilen i den 

svarta ogästvänliga vinternatten för att ta sig till patienter. Det blir ofta långa bilfärder som 

tröttar ut honom. Innerst inne är han inte ogiltig för allt orätt som sker, men han dövar sin 

smärta och ilska genom att blunda och jobba på. Men han är snabb att lindra andras smärta, 

ångest och hat med lugnande medel hos denna glesbygsbefolkning (s 461). I och med sitt jobb 

är han emellanåt i Östersund (s 171) och besvärliga omständigheter gör att möjligheten 

öppnas för ett intimt förhållande med värdinnan Franses på hotellet. Livet tillsammans med 

den numera så reserverade hustrun Barbro ebbade nu ut helt och hållet (s 177).  
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Hennes tungsinne och allvar över det som sker med skogen har bidragit till att de båda inte 

kan nå varandra längre. De har numera skilda livsmål (s 102).   

 

5.4 Strategier i analysarbetet 
Tolkningsmetoden hermeneutik används i analysen av romanen utifrån studiens 

frågeställningar. Forskningsfrågorna har sammanfattats till två övergripande frågeställningar: 

  

• Vad sker i mötet mellan människa och natur i romanen?  

•  Individuella förhållanden till skogen och emotionella följder? 

 

I den följande analysen av resultatet så tillämpas illustrativ komparation som belyser texten 

som tolkas med den valda litteraturen i studien som tidigare redovisats under avsnittet 2.3 

”Litteraturgenomgång samt disposition”. Den ekokritiska teori som används i analysen är 

Garrards konstruktion av tropen ”Vildmark”, se avsnitt 3.2 ”Val av ekokritisk teori”. 

   

5.5 Vad som sker i mötet mellan människa och natur i romanen 
Analys av Annies möte med den jämtländska vildmarken 

För stadsbon Annie Raft så var det första mötet med vildmarken skrämmande. På den 

markerade kartan hon har med sig ser det enkelt ut att ta sig fram på stigarna upp till 

Stjärnberg. Emellertid visar sig inte den vilda naturen vara så gästvänlig med den gungande 

och sugande myrmarken och de envisa knotten och myggen. Stigarna är många och allt ser 

likadant ut och snart har hon och Mia gått vilse. Naturen upplevs som hotfull (s 55).   

   Fast när är hon sedan lever uppe i kollektivet Stjärnberg, långt upp mot fjället, så finner hon 

en ny inre frid och harmoni med att leva i och med naturen. Det storslagna landskapet består 

av skog, fjäll och dalar nästan helt utan någon bebyggelse (s 51). Hon upplever ett meditativt 

tillstånd av frid (s 195). ”From enfald?... en känsla av lika djup som självklar samhörighet 

med alltet. Alltså en form av mystisk upplevelse. Eller skall vi kalla det ´ren tillvaro´?”49  

Kan även tolkas som ett tillstånd av ”varande”, att befinna sig i sitt rätta element. 

   Men samtidigt smyger sig en känsla av ödslighet över henne inför de stora vidderna av 

skog, myr och fjällskog som kan ses som skrämmande (s 274), och hon saknar och hungrar 

efter civilisationen, då inte minst ur ett intellektuellt avseende. Hennes ideliga lyssnande på 

radions utsändningar är ett bevis för det, då till och med den utförliga väderleksrapporten blir 
                                                
49Bengt Emil Johnson i Brummer & Ellenius 1998. s 52  



  
 

20 

intressant. Naturligtvis är det mycket svårt att leva utan några som helst moderna 

bekvämligheter. När sedan vinter och kölden i ordets rätta bemärkelse kommer med 

dygnstemperaturer på -30 grader så övergår livet i en lång dvala och ett totalt stillestånd  

(s 295). Livet ute i ödemarken blir då en kamp på liv och död. Annie och Mia flyttar också 

ifrån kollektivet mitt i vintern, men Annie har funnit en ny sida hos sig själv efter 

upplevelserna av sina möten med naturen i kollektivet. Hon får en dragning till skogen och 

vildmarken med ett starkt behov av att vara en del av den och trivs inte längre i stans puls och 

beslutar sig därför att bosätta sig i glesbygden: 

  
Det är sant att jag går i skogen varenda dag... Jag går här som Rousseau gick i S:t Germainskogen. Jag är 

dimmig av fantasier, dofter och skönhetssyner. Poängen är att synerna står i motsats till den civilisation jag 

lever i. Jag söker ett alternativ (s 371). 

 

Naturen har blivit en ny dimension och del i hennes liv som hon är i behov av för att må bra. 

   I romanen har Ekman lyckats skapa en karaktär som visar på människans komplexa 

förhållande till, och samtidigt behov av naturens levande element. Till att börja med kände 

inte Annie till behovet hos henne att vistas ute i skog och mark. Hon upplever en helt ny 

dimension i sitt liv. Samtidigt finns det en äkta känsla av respekt inför dessa stora vidder och 

dess ödslighet. Under tiden Annie levde i kollektivet blev hon medveten om naturens krafter 

och många gånger hårda villkor.  

   Detta möte med den vilda naturen har en storslagenhet i sig. Annie upptäckte något annat än 

vad den artificiella civilisationen kan erbjuda. Givetvis finns här många spår av kulturbygd, 

friluftsliv och turistnäring, men landskapet kan ändå ses som vildmark med sitt rika naturliv 

och sin glesbygd. En helt ursprunglig vildmark helt utan påverkan av människor finns i 

princip inte någonstans, förutom naturreservaten som är ett försök att bevara något av den i 

viss mån orörda vilda naturen. Den engelska romantikens frontfigur William Wordsworth 

återgav den religiösa naturkänslan i sina dikter med hjälp av sina förfinade naturiakttagelser. 

Han var av den åsikten att naturen var fullkomlig i sitt ursprungliga skick när den inte var 

påverkad av någon mänsklig kultivering.50 Det finns historiskt sett en långdragen kamp med 

en konkurrens mellan civilisationens utbredning och dess styrande marknadskrafter, kontra 

det vilda landskapets skog och natur.51 Karaktären Annie visar på människans behov av 

civilisationens bekvämligheter, men även att få tillgång till en levande skog och natur.  

                                                
50 Keith Thomas 1988: Människan och naturen. Ordfronts Förlag. s 304  
51 Ibid. s 219 – 224  



  
 

21 

Poeten Bengt Emil Johnson skriver i sina dikter om betydelsen av att få uppleva samspelet 

mellan olika företeelser i naturen och få vara en del i det.52 

 

Kollektivets positiva påverkan på miljön 

Berättelsen om Annie visar på att naturen inte enbart är god. Livet uppe på kollektivet 

åskådliggör naturens hårda villkor för människan att överleva utan modern teknik eller några 

hjälpmedel. Kollektivets medlemmar blir sjuka av den ensidiga kosten, all smuts och vinterns 

hårda villkor med sträng kyla (s 260 – 268 ; 290 – 295). De metoder man drev naturahushållet 

med var efter beprövade gamla fäbodsmetoder som visade på hur fint detta bruk harmoniserar 

med naturen. Getterna och fåren släpptes i den omgivande skogen och höll den öppen (s 263). 

På den slagna vallen växte flera slags ängsgräs och blommor (s 259). Efter det att 

människorna övergivit Stjärnberg så växte vallen igen och slyn tog överhand (s 352). 

   Skogsbolaget hade avverkat stora ytor nära kollektivet där återväxten av skog misslyckats 

eftersom det var för höglänt och utsatt för frost. Så kalhygget förvandlade den tidigare skogen 

till öppen tundra (s 434). I de sankare delarna av markerna så lämnar skogsmaskinerna djupa 

diken efter sig (s 328). Hela skogens mångfald av träd, växter, lavar, svamp och mossar 

försvann när förutsättningarna förändrades så radikalt (s 104). 

   En förenklad utsaga av människans möte med naturen i romanen är att när den är 

antropocentriskt inriktad så är naturen den stora förloraren. När förhållandet är det omvända 

med ett ålderdomligt och skonsamt bruk av skog och vall, är det istället människorna som får 

slita hårt och fara illa. Det borde finnas en gyllene medelväg att gå där mellan dessa två 

ytterligheter.  

 

Analys av Gudrun och Torstens möte med den jämtländska vildmarken 

Deras möte med naturen och dess tillgångar har en karaktär av något som är till för att 

utnyttjas. Gudrun har erfarenhet av att leva i fattigdom genom sin uppväxt. Hennes familj som 

är av samesläkt levde helt utan elektricitet och andra bekvämligheter (s 462). Men nu är hon 

gift med Torsten och de har sin utkomst från skogen genom sitt bolag med entreprenad-

verksamhet med egen processor och skogsavverkning, där man tillämpar den nya metoden 

med stora kalhyggen. Ekonomin styr och det finns inga närmare funderingar över skogens 

begränsade möjligheter att kunna återställas till sitt ursprungliga skick. Fast beslutet att göra 

storavverkningar ligger först och främst hos Skogsvårdsstyrelsen. Den enskilda skogsägaren 

                                                
52 Johnson i Brummer & Ellenius (red) 1998. s 47 
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har bara att följa deras avverkningsplaner. Det är inte möjligt att göra som förr i tiden när man 

praktiserade blädning och enbart gallrade i skogen. Nu var det slutavverkning som gällde med 

kala öppna ytor som följd (s 103).  

   Helt krasst kan man påstå att familjen Brandberg bara följer med i sin tid och försöker 

överleva ekonomiskt. Fisket och jakten utgör också en viktig inkomstkälla och några 

lagstadgade jakttider efterlevs inte, utan istället är det egna behov som går före djurskyddet 

(s178). De följer tidens ström och kanske egentligen inte har något annat val för att kunna 

överleva rent ekonomiskt ute i glesbygden. Deras exploatering av skogen och viltet präglas 

ändå av en brist på respekt. Den moderna människan står oftast ”utanför” naturen. Men ändå 

råder naturlagarna och ”Människan lever i naturen, hon lever genom den, hon lever med den 

och hon lever mot den. Hon strävar efter att behärska den, och på samma gång är hon 

underordnad den”.53 Naturen bildar våra livsförutsättningar, men ändå fungerar människan så 

att hon väljer att se det hon vill se i vad som sker med vår gemensamma livsmiljö. Dessa 

slutsatser har författaren Lennart Sjögren kommit fram till. Människan är både iakttagare och 

deltagare på en och samma gång. 

   Enligt Bennulfs avhandling så råder det en materialistisk hållning i samhället där människor 

i första hand måste se till sina nödvändiga ekonomiska behov och trygghet. Först när dessa är 

uppfyllda – vars nivåer är individuella – så finns det möjlighet och utrymme för engagemang 

för naturfrågor.54 

        

Analys av Johan och Mias möte med den jämtländska vildmarken 

Gudrun och Torstens enda gemensamma barn Johan är ett riktigt naturbarn. Han är ”ett” med 

naturen och rör sig obehindrat och vant i skog och mark. Genom hela romanen så finns vackra 

naturbeskrivningar där han uppmärksammar det skiftande jämtländska landskapet. Han ser 

naturen som en del av sitt liv. När han senare blir tillsammans med Mia så tillbringar de 

mycket av sin fritid ute i naturen som är en viktig komponent i deras liv. De sitter ute i regnet 

och dricker kaffe och lyssnar på myrens underliga symfoni, sen går de iväg och låter 

regndropparna falla över ansiktet medan orrarna spelar (s 319). Båda två söker sig ut i naturen 

och är en del av den. 

   Johan har det samiska blodet i sig och framställs av Ekman som ett naturbarn. I romanen så 

är han främst Gudruns son. Han har ingen närmare kontakt med sin far Torsten som är en 

riktig karlakarl och slagkämpe (s 21 – 22) och beskrivs som rena motsatsen till Johan som 

                                                
53Lennart Sjögren i Brummer & Ellenius (red), s 77. Min egen kursivering 
54 Bennulf 1994: Miljöopinionen i Sverige. Dialogos. s 165 – 167 
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både ser och njuter av skogen. På samma vis sökte sig poeten Niklas Törnlund, som har ett 

samiskt påbrå, till Lapplandsfjällen och fick där en upplevelse av att ”bli till landskapets röst, 

bli mottaglig för de våglängderna”.55 En viktig livsåskådningsaspekt poeten Törnlund lyfter 

fram i sina dikter är att det mänskliga livet utspelar sig i en symbios av artöverskridande. Allt 

levande respekteras då och får en röst, en slags animistisk sensibilitet där allt i naturen ses 

som besjälat, till skillnad mot den traditionella och rationella västerländska världsbilden av 

människan separerad från naturen.56  

   Johan och Mia beskrivs som att de redan som barn varit i nära kontakt med naturen och 

senare som vuxna ser de den som en given del i sina liv. I deras möte med landskapets skog, 

med dess växt- och djurliv, så är deras sensoriska som imaginativa förmågor att ”ta in” 

naturen väl utvecklade.57 Deras möte med naturen består både av kunskap och erfarenhet 

liksom ett helt öppet sinne för skogens liv.    

 

Analys av Björnes möte med den jämtländska vildmarken 

Björne är halvbror till Johan och som inte vet om någonting annat än livet i skogen. Han har 

inte skaffat sig något liv utanför denna sfär, utan skogen fyller hela hans liv och behov. 

Skogen är så viktig plats för honom för att få vara ifred från folk och istället få möjligheten att 

lyssna inåt till skogen. Ensamheten blir ett beroende (s 372). Björne har avverkning av skog 

som sitt levebröd och bor direkt ute i markerna i koja, men han värnar ändå om skogslivet på 

sitt sätt. Det visar hans engagemang på när de holländska turisterna dyker upp på 

pilgrimsfalkens häckningsplats och han befarar att de är ute efter deras ungar (s 442). 

   Björne är den karaktär som valt skogen som sitt allt och som hela hans liv kretsar kring. 

Ekman beskriver inte detta liv som idylliskt. Det är en livsstil som präglas av skogens villkor 

med jakt och skogsarbete, helt i avsaknad av intellektuella och sociala sammanhang. En slags 

flykt från civilisationens krav där det till slut blivit lättare att välja skogen som den enda 

arenan för sitt liv. Ur ett fysiskt perspektiv beskrivs Björnes leverne som slitigt och utan några 

krav på eller intresse för den personliga hygienen. Men utifrån den själsliga synvinkeln går 

Björne helt ostörd i sin egen värld i skogen och blir ett med den (s 372).                 

 

 

 
                                                
55 Annika Källholm i Schulz (red) 2007. s 36  
 
56 Ibid. s 33 – 34 ; 38 
57 Källholm i Schulz (red) 2007. s 38 
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Analys av Barbros möte med den jämtländska vildmarken 

Hon är konstnärssjälen som i mötet med naturen njuter av all dess liv och skönhet. Det är en 

kärlek tagen på största allvar. När den nya avverkningsmetoden av skog introduceras på 1970-

talet med skogsmaskiner som skördar skogen på stora kalytor, så uppstår en stor förändring i 

miljön med en ny biotop. Hennes mångkunnighet gör att hon vet vilka förändringar som sker 

med skogens växter och djur efter avverkningarna (s 104). Barbro mår så fruktansvärt dåligt 

av att man skövlar skogen på det här viset, och när det sen sker precis utanför hennes och 

Birgers hus blir det en enormt påtaglig förlust. Som på de flesta kalhyggen så sparar man små 

områden med lövträd, och på deras hygge bakom huset så har några aspar sparats. Tyvärr 

kommer nog den första höststormen att ta dem. Hela växtbiotopen förändras efter detta 

ingrepp.  

   Barbro kan inte leva utan skogen och hon menar att alla människor är i behov av en frisk 

skog (s 106). Själv har hon fått missfall som hon tror berodde på att hon plockat tranbär under 

kraftledningen (s 106). Hon går med i miljörörelsen. Så hennes möte med den friska skogen 

med en biotop i balans innebär ett livselixir för henne. När då hennes livsrum bestående av 

skogen bryts ner så tar hennes tungsinne överhand, och hon kan inte dela detta bekymmer 

med Birger som har en annan syn på det som sker. De glider ifrån varandra (s 102).    

 

Analys av Birgers möte med den jämtländska vildmarken 

Han är typen som trivs bra i vildmarken med jakt och fiske. Det finns ingen antydan i 

romanen att han skulle vara orolig för skogsavverkningarna. Istället tycks han lita på 

skogsbruksnämndens kunnande: ”Det läker. Det kommer hygget också att göra. Det tar några 

år. Sen grönskar det igen” (s 105). Han njuter av skogen och allt den ger, men agerar inte mot 

det som sker med den. En slags bekväm likgiltighet. Han blundar för förstörelsen (s 461). 

 

Glesbygdens hälsobefrämjande miljö 

En intressant sak som kommer upp med distriktsläkaren Birgers vårdande av människorna här 

ute i glesbygden, är hur många det är som drabbas av ohälsa. Till trots av denna till synes 

hälsobefrämjande miljö med skogar, fjäll och porlande bäckar så har han jämt upp med att 

lindra många invånares ångest och depression. Självmorden är många. Diabetes, ryggont och 

hjärtinfarkter är också vanligt förekommande (s 305 ; 461). 
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5.6 Individuella förhållanden till skogen och emotionella följder 
Analys av Annie och Barbros förhållande till skogen 

De två kvinnorna Annie Raft och Barbro Torbjörnsson har ett stort engagemang och behov av 

naturen och skogen. I Annies fall kommer det till uttryck att hon varje dag måste gå ut i 

skogen för att njuta av allt det vackra i naturen och ta del av den andliga sfären. Det är här hon 

kommer på nya tankebanor (s 371). Den friden hade hon för första gången funnit under den 

tid hon levde ”ett” med naturen uppe på kollektivet (s 195). Barbro har också ett stort behov 

av naturen och dras till det estetiskt vackra i den och landskapets skönhet. Man kan även tolka 

det som att hon är en kunnig och mycket intresserad amatörbotanist (s 104). Hennes kunnande 

sträckte sig långt utöver växtligheten, då hon kunde tyda och förstå sambanden i skogen: 

 
Hon visste ju var rävlyorna fanns och var älgkon brukade stå med sin kalv när hon lyssnade efter deras steg. 

Hon hade tagit med honom (läs Birger) ut när åkerbären var mogna och gått rakt på plantorna nere vid 

stranden. Hon hade haft honom att dricka vatten ur bäcken för att den gick åt norr. Fått ut honom en kylig 

juninatt som hon sa var trefaldighetsnatten. Det hade varit dimslöjor över sankängen vid stranden (s 103). 

 

Skogen var platsen dit hon flydde när det var jobbigt i livet: ”Men jag hade skogen” (s 106). 

Barbro ger upp hela sin borgerliga och trygga tillvaro för att kunna ägna hela sitt liv till att 

motverka ingrepp och hot mot miljön och värdefulla naturvärden. I romanen är hon den som 

mår mest psykiskt dåligt av skogsskövlingen med den radikalt förändrade biotopen och 

faunan samt en helt förändrad landskapsbild. 

   Denna kärlek till skogen, som båda dessa kvinnor har, består inte enbart av en kärlek till en 

samling växande träd, utan kan istället liknas vid att skogen inte enbart är träd – utan snarare 

ett tillstånd – enligt författaren och professor Staffan Söderblom som försöker ge ord för sina 

tankar: 

 
Skogen är ett tonfall, med oklar textning. Skogen är inte träden som står och växer, inte gläntan efter ett sedan 

länge övergivet torpställe... Skogen är ett tillstånd.58  

 

Skogen är så mycket mer än just bara träden. Det är just det tillståndet och upplevelsen som är 

så svårt att återge i textform. Poeten Bengt Emil Johnson beskriver hur svårt det är att fånga 

                                                
58 Staffan Söderblom i Brummer & Ellenius (red) 1998. s 44  



  
 

26 

och återge naturupplevelser i ord, det obeskrivbara måste ha upplevts hos mottagaren själv för 

att kunna ta emot den beskrivna naturupplevelsen.59     

 

Analys av Björne och Johans förhållande till skogen 

Björne var också en människa som hade sin tillflykt i skogen. Fast på ett helt annat plan. 

Skogen har slukat honom med hull och hår då han inte har något liv utanför skogens värld. 

Denna typ av skogsarbetare klarar till slut inte av det sociala umgänget med människor och 

föredrar ett liv utan några djupare mänskliga kontakter. När de går så mycket för sig själva i 

skogen så skapar de sig en egen värld av upplevelser och varande. Det kan till och med 

utvecklas till att bli en tro på skogens väsen som finns med dem och hjälper till (s 372). 

Skogen är ett livsrum med en tillflykt att kunna dra sig undan från världen. Precis som  

Carl-Erik af Geijerstam skriver om i sin dikt ”På stubben” ur Meddelanden från sinnevärlden 

(1994), när han sitter där i skogen på en stubbe, så onyttig och så overksam. Allt omkring 

honom är bara sig självt. Plötsligt kommer insikten över honom att han inte är ensam då han 

blivit insläppt till denna krets runtomkring honom – dessa stumma anförvanter.60 

   Johan har också ett nära förhållande till naturen fast på ett sundare sätt än sin bror Björne. 

Han ser naturens skönhet och är van att röra sig i skog och mark. Johan är definitivt beroende 

av den vilda naturen eftersom han framställs i romanen som en given del av den. Det finns 

visserligen inget beskrivet miljöengagemang i hans karaktärsroll. Han och Mia söker sig till 

skogen och vildmarken på sin fritid och njuter av en levande natur. 

 

Analys av Gudrun och Torsten samt Birgers förhållande till skogen 

Gudrun och Torsten kan sägas ha det förhållande till naturen som de flesta moderna 

människor har. De vill njuta av allt det som det moderna samhället erbjuder och som endast 

pengar ger tillgång till. Så de blundar för konsekvenserna av sitt handlande, då de i första 

hand ser skogen och naturen som något de kan omvandla till pengar. Naturens skafferi ses 

som en obegränsad resurs. Gudrun är präglad av sin fattiga uppväxt och bakgrund, men där  

Torsten har gett henne den välfärd som hon alltid drömt om. Hon viker inte en tum från hans 

åsikter som är en riktigt råbarkad karlakarls egna utformade lagar. Min tolkning av Torsten är 

att han inte har förmågan att tänka ”kärringtankar” om negativ miljöpåverkan utan framställs 

som schablonen av en mycket traditionell manlig macho norrlänning som ägnar sig åt jakt och 

fiske.  

                                                
59 Bengt Emil Johnson i Brummer & Ellenius (red) 1998. s 46 – 63 
60 Carl-Erik af Geijerstam i Brummer & Ellenius (red) 1998. s 76 
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   Om Birger Torbjörnsson kan man kort kommentera som en riktig vildmarksmänniska. Han 

tillbringar mycket av sin fritid med jakt och fiske. Med andra ord så trivs han bra ute i skog 

och mark. Han är ju läkare och tror på den medicinska vetenskapen, och på samma vis kanske 

han tror på de nya vetenskapliga rönen inom skogsbrukets forskning med det nya bruket av 

kalhyggen och så kallade föryngringsytor.  

 

Bygdens gemensamma självförakt  

Romanen beskriver det självförakt som finns hos var och en i denna bygd med förstörelsen av 

skogen och hela landskapet med stora kalytor. ”Vad ska vi göra med hatet mot oss själva – 

mot förstörelsen?” (s 461). Skogens natur och fauna är förändrad för all framtid, och på en del 

ytor har det bara växt upp tundra efter skövlingen. Denna omställning gick fort, en brådska 

mot döden. Här ska de sedan fortsätta att bo och leva, även med sitt hat mot sig själva och 

förstörelsen. Hela bygden har mer eller mindre varit delaktiga i förstörelsen av skogen på det 

ena eller andra viset (s 460 – 461). 

   Ekosofi är en livsåskådning sprungen ur ekologin med synsättet att allt hänger samman, att 

alla levande varelser är ett, samt alla varelsers och naturens egenvärde. Politik och ekonomi 

ska formas och anpassas så att dessa värderingar efterlevs. Människans välmående är 

beroende av den övriga naturens och alla levande varelsers välbefinnande. Hon är en del i en 

helhet.61 Djur och växter ses som att de har ett värde i sig – även – om de inte är till någon 

nytta för människan.62 En av de främsta svenska ekosoferna, författaren Rolf Edberg, har 

skrivit boken Spillran av ett moln (1966). Ett utdrag därifrån: 

 
Vi har arbetat mot naturen, ej med. Det har varit en lättsinnig hantering, som kan få ödesdigra följder... Där ute 

står månen, likgiltig för våra vanskligheter. Natten har slutit sig kring en jord, prisgiven åt våra gärningar, 

våra drifter och våra missuppfattningar om vår egen plats i skapelsen.63 

 

Miljöns betydelse för vår hälsa 

I Bennulfs studie framgår att det pågår en djupgående förändring av de värden i livet som 

människor prioriterar, med ett ökat intresse för miljöfrågor som har ett samband med 

livsstilsfrågor och livskvalité.64 I studiens undersökning av viktiga värden i människors liv så 

                                                
61 Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, Thorsén 1991. s 71 ; 74 
62 Ibid. s 83  
63 Rolf Edberg i Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, Thorsén 1991. s 107. Min egen kursivering  
64 Bennulf 1994: Miljöopinionen i Sverige. Dialogos. s 159 – 165 



  
 

28 

ligger en – god hälsa – högst i rangordningen, vilket har ett direkt samband med en 

genomtänkt och sund miljövård inom alla områden.65 

   Fast paradoxalt nog så har människan aldrig levt så farligt nära döden som hon gör nu. 

Människan är i symbios med naturen och vi lever i ett risksamhälle mot naturen. Satiren i   

verket av Don DeLillos Vitt Brus (1984) är en text om den senkapitalistiska konsumtions-

kulturen, med en parodi över det befogade moderna västerländska samhällets dödsängslan. 

Vår nutidsmiljö har aldrig varit så full av livsfarliga kombinationer av risker som människan 

inte kan värja sig emot. Vi är en del av naturen och kan aldrig komma bort ifrån luften vi 

andas, strålningen som omgärdar oss och mixen av kemikaliernas skadliga påverkan.66 

Faktum är att människan håller på att konsumerar sig själv till döds.  

   Det ligger mycket sanning bakom Barbros ord i romanen: ”Dom sjuka vill ha skogen. Dom 

vill leva” (s 106). En frisk skog i ekologisk balans med en stor artrikedom ger i förlängningen 

friska människor. De stora kalhyggena är ett onaturligt ingrepp som frigör enorma mängder 

kväve genom solbestrålningen, och som sedan forslas bort av regnet. Detta orsakar negativa 

konsekvenser när vattnet blir försurat av all kväve som sedan rinner ut i sjöar, vattendrag och 

ner i grundvattnet. Det vattnet får då ett lågt ph-värde som har en skadlig påverkan på allt 

levande, djur som växter. Även bruket av den ensidiga formen av plantering med enbart en 

sorts trädslag för återplantering, ger färre variation av flera arter. Det är då inte längre en 

skog, utan snarare planterade trädåkrar. Ur en estetisk synvinkel finns det väl ingen människa 

som njuter av att gå i en mörk tätt planterad skog bestående av trädstammar med en ensidig 

markvegetation och djurpopulation. Mångfald ger stabilitet i det ömtåliga ekologiska 

samspelet. Ensidighet ger större sårbarhet.67  

Det är precis som karaktären Barbro påvisar i romanen: 
 

– Tänk att alarna ska dö... Alarna och björkarna och de stora granarna och tallarna oppåt åsen. Rönnarna vid 

sandtaget, sälgen, ljungen, lingonriset, blåbärsriset, ormbunkarna, harsyran, skogsstjärnan, den stora otroliga 

vaggande violetta skogen av geranium silvaticum, rävromporna, den rynkade tofsskivlingen. Allt ska torka ut. 

Brännas bort (s 104). 

 

 

 
                                                
65 Ibid. s 184 
66 Robert Österbergh i Schulz (red) 2007. s  47 – 57  
67Hammarström 1976. s 40 – 41 ; 22  
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6. Sammanfattning med slutsats  
Studiens sammanfattning samt slutsatser besvarar forskningsfrågorna utifrån analysen. 

 

Vad sker i mötet mellan människa och natur i romanen? 

Mötet mellan människa och natur framställs överlag som något mycket positivt för 

individerna i denna bygd. Fast sett från naturens perspektiv är denna symbios med människan 

ofta ett hot mot skogen och den biologiska mångfalden.  

   För karaktärerna Annie och Barbro beskrivs det som att vistelsen och upplevelsen av 

naturen är en viktig del i deras liv. Det är i så pass hög grad att man kan uttrycka det som ett 

nödvändigt livselixir. Skogen blir ett viktigt livsrum för att kunna dra sig undan från världen.  

   Det unga paret, karaktärerna Johan och Mia, representerar barn som varit i nära kontakt med 

naturen under sin uppväxt, och senare fram i livet som vuxna ser den som en viktig och 

naturlig del i sina liv. I mötet med landskapets skog, med dess växt- och djurliv, så är deras 

förmågor att ”ta in” naturen väl utvecklade. Deras möte med naturen består både av kunskap 

och erfarenhet liksom ett helt öppet sinne för skogens liv. Karaktären Birger får gestalta ett liv 

där vildmarken framstår som en värdefull rekreationsplats för jakt och fiske. 

   De ursprungliga byborna, representerade här av paret Gudrun och Torsten, ser skogen och 

vildmarken som en resurs full av värdefulla tillgångar. En av deras fyra söner, Björne, arbetar 

med avverkning av skog och har valt att leva ett alltmer isolerat liv ute i ödemarken som 

känns vant och tryggt för honom. Det beskrivs som ett socialt fattigt och ofullständigt liv. 

  

Det ohälsosamma mötet 

Eftersom romanen består av sociala samhällsbeskrivningar så beskriver Ekman det stora 

ohälsoantalet i denna glesbygd. Hon ger ett indirekt svar på orsaken till det. Utifrån romanens 

beskrivning kan en teori vara att livet här ute i ödemarken, visserligen med frisk luft och 

vackra vyer, ändå är så pass tufft och krävande. Det krävs starka fysiska och psykiska 

förutsättningar för att klara av ett liv långt ifrån en hel del av civilisationens breda utbud av 

bekvämligheter, trygghet och intellektuell stimulans. Ensamheten och ödsligheten kan tränga 

sig på i dessa bygder. Utbudet av arbetstillfällen blir även begränsade till skogsarbete, 

turistnäring och den allra nödvändigaste samhällsservicen. De hårda och kalla vintrarna, som 

Annie stiftar bekantskap med under sitt första år på kollektivet Stjärnberg, beskrivs som 

mycket svåra att hantera. Så livet i glesbygden i den norra delen av Sverige är tufft.  
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Det är nog skillnad mot att komma som turist och vistas några veckor under gynnsamma 

förhållanden och årstider. 

   I människans möte med skogen så lyfter Ekman fram de katastrofala konsekvenserna av de 

stora kalhyggena både för miljön liksom för människorna. En frisk skog i ekologisk balans 

med en stor artrikedom ger i förlängningen friska människor. Det ligger mycket sanning 

bakom Barbros ord i romanen: ”Dom sjuka vill ha skogen. Dom vill leva” (s 106). 

 

Människan i mötet med vildmarken 

De hårda villkoren som vildmarkens naturlagar erbjuder människan visar fäbodlivet i 

kollektivet på. Naturen är god men samtidigt krävande att leva i utan moderna hjälpmedel och 

teknik. Människan står sig slätt när hon står helt ensam inför naturens element. Kollektivets 

medlemmar i romanen får slita fysiskt hårt och blir snart sjuka av den ensidiga kosten. De 

gammalmodiga metoderna kollektivet använde sig av har en positiv påverkan på naturen, så 

då var naturen den stora vinnaren. 

   Dessvärre är naturen den stora förloraren med de moderna skogsavverkningsmetoderna, 

speciellt på de höglänta områdena med dålig återväxt. Istället skapas det öppen tundra där och 

den tidigare skogens mångfald av träd, växter och djurliv är borta för all framtid. De öppna 

kalytorna är så pass utsatta för kyla, frost, solbestrålning och en hög avrinning av vatten så att 

återväxten hindras, och klövviltet tar för sig av de planterade och späda barrträdsplantorna. 

Människans möte med naturen är i detta fall förödande för skogens överlevnad och hotar dess 

varierade artrikedom.           

       

Vilka olika slags individuella och personliga förhållanden till skogen beskriver Ekman 

romanens aktörer med sina varierande karaktärer? 

Barbro är nog den karaktären i romanen vars relation till skogen är mest djupt rotad och 

seriös. Hon besitter en stor kunskap om naturen och njuter av alla slags växter och djur i det 

storslagna jämtländska landskapet. Konstnär som hon är tilltalas hon av allt det estetiskt 

vackra som skogen och landskapet erbjuder. Skogen var även en tillflyktsort för Barbro när 

livet kändes hårt och orättvist. När så skogsbolagen började med skövlingen av skogen är hon 

den i bygden som reagerar mest handlingskraftigt mot detta ingrepp på naturen. Hon går så 

långt att hon avstår ifrån sitt äktenskap på grund av sitt engagemang för miljön, då maken 

Birger har intagit en likgiltig hållning inför det som sker. Det är faktiskt så att Barbro är den 

enda som reagerar aktivt i denna glesbygd mot det som sker med skogen. Hennes uppriktiga 

kärlek till landskapet och naturen är genuint äkta.  
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   Annie är ju den tidigare stadsbon som när hon upptäcker värdet av upplevelsen av skogens 

naturliv väljer att bosätta sig i denna glesbygd. Hon representerar den grupp av människor ur 

medelklassen som flyr från miljön i den artificiella civilisationen. Förmodligen innebar detta 

livsval att hon fick en sämre inkomst och hon beskrivs att snabbt falla in i glesbygdslunken, 

som Ekman uttrycker det. I Annies fall består detta liv av en röd stuga med en något 

vildvuxen trädgård, vedeldning, en vakt- och sällskapshund och med en närhet till naturen. Ett 

liv där man följer årstidens växlingar. Hennes förhållande till skogen är lika naturligt och 

nödvändigt för henne som att andas. Det står inget om att hennes arbete som småskolslärare 

skulle uppfylla hela hennes liv, utan det som är omnämnt är hennes värdefulla förhållande till 

skogen och naturen. 

      Birger, Johan och Mia representerar det idag, för de flesta, typiska förhållandet till 

vildmarken som först och främst då är en rekreationsplats för återhämtning och avkoppling. 

Då i den bemärkelsen att naturen ändå är en viktig del i deras liv. Birger har väl inte en direkt 

koppling till naturupplevelser när han är ute i skog och mark för att fiska och jaga, utan det 

sker mer med avsikten att koppla av och umgås i ett socialt sammanhang. Man ska inte 

underskatta skogen och vildmarkens betydelse för avkoppling och rekreation. Denna 

anknytning till samt behov av naturen finns hos de flesta människor.   

   De tre karaktärer som deltar aktivt i den omnämnda förstörelsen av den vilda skogen är ju 

Gudrun, Torsten och sonen Björne. Fast egentligen kanske de inte har något annat alternativ. 

De arbetar åt de stora skogsbolagen som driver så höga företagsvinster som möjligt. Givetvis 

finns det vinstintressen i Skogsvårdsstyrelsens beslut med avverkningstillstånd och 

introducerandet av ny teknik och metoder. Familjen Brandberg kan i egentlig mening inte 

njuta av ett gott och hederligt arbete som generationer före dem gjort. Deras levebröd har 

gjort dem delaktiga i förstörelsen av skogen. De många tidigare generationerna som haft sin 

näring från skogen, före det att skogsindustrin slog igenom med full kraft, använde sig utav 

metoder där man gallrade ut träd mogna för avverkning och lämnade kvar de andra för 

tillväxt. Det var ett mycket slitsamt och farligt arbete med en dålig lönsamhet sett ur dagens 

vinstkrav. Fast den största vinnaren var då skogen med en bevarad gynnsam biotop för flera 

arter. Men människor som levde på den tiden var också vinnare ändå, då de själva ingick i 

naturens cykler på ett harmoniskt vis. De var en del av naturen, och som det beskrivs i boken 

Skogsriket (1976), hade många i glesbygden små hemman, smågårdar och arbetade extra som 

skogshuggare68. Uttagen från skogen befrämjade hela tiden en återväxt. Om detta förhållande 

                                                
68 Hammarström 1976: Skogsriket. Norstedts. s 30 
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hade blivit bevarat så hade skogen fortsatt varit i en ekologisk balans, och med det även 

människans miljö och välstånd. Fast det ska inte undanhållas att denna form av skogsbruk inte 

gav några större materiella och ekonomiska fördelar, men skogen blev omskött och bevarad 

som den blivit tiderna igenom fram tills idag. Den biologiska mångfalden är verkligen hotad i 

vår tid och estetiska värden i både skogen och landskapsbilden har gått förlorade för all 

framtid. Detta är en av romanens centrala innebörd och budskap som Ekman förmedlar.                

    

Vilka emotionella påverkningar, i andligt, psykologiskt och estetiskt avseende spelar 

naturen för romanens huvudpersoner i denna skogs- och kulturbygd? 

Den avslutning som Ekman väljer att sammanfatta de emotionella följderna av ingreppen på 

skogen med, är hela bygdens gemensamma självförakt av förstörelsen av skogen. Här ska de 

sedan fortsätta att bo och leva med sitt hat mot sig själva och förstörelsen. Hela bygden har 

mer eller mindre varit delaktiga i förstörelsen av skogen på det ena eller andra viset.  

Det är precis som ekosofen Edberg beskriver det:  

 

Vi har arbetat mot naturen, ej med. Det har varit en lättsinnig hantering, som kan få ödesdigra följder... Där ute 

står månen, likgiltig för våra vanskligheter. Natten har slutit sig kring en jord, prisgiven åt våra gärningar, 

våra drifter och våra missuppfattningar om vår egen plats i skapelsen.69 

 

Det går ju inte att ta miste på att hela traktens folk trivs i denna skogsbygd, alla på sitt vis.  

De är djupt rotade och sammanvävda med den jämtländska vildmarken och landskapet. Den 

ursprungliga ortsbefolkningen kan ses som att de tar vildmarken och skogen som given och 

som ska finnas där för dem. De använder allt som den ger som en inkomstkälla. För 

karaktären Björne har tillvaron i skog och mark lett till ett beroende av social isolering som 

gjort honom socialt handikappad.    

   De inflyttade kvinnorna Annie och Barbro har en helt annan bakgrund och 

försörjningskälla. För dem betyder skogens estetiska och andliga värden mest. Karaktären 

Barbro kan sägas vara mer miljömedveten då hon förstår allvaret i det som sker och börjar 

agera därefter. För det unga paret Johan och Mia så är vildmarken en andlig plats för 

återhämtning som även spelar roll i ett estetiskt avseende. Birger tror på samhällets 

vetenskapliga framsteg med den nya skogshanteringen och känner en trygg tillförsikt inför 

skogens framtid. 

   

                                                
69 Edberg i Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, Thorsén 1991. s 107. Min egen kursivering  
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Vilket slags förhållande och bild av – människan och skogen – förmedlar Ekman i sin 

roman? 

Det är en komplex bild som kommer till uttryck i förhållandet människa och skog, bestående 

av både positiva som negativa sidor, beroende på individernas personlighet, inriktning i livet 

och livssyn. Den övervägande bilden är ändå det antropocentriska förhållningssättet där det 

mesta utgår ifrån människans behov och önskningar. Ekman målar upp hela sammanhanget 

av en jämtländsk vildmark med dess invånare. Som läsare får man en värdefull insikt och 

kunskap om hur skrämmande snabbt en vanlig skog i ekologisk balans förändras på grund av 

vår tids giriga vinstintressen. 

   Ett faktum är ju att människan har övertaget och styr själv över vad hon vill göra med 

skogen. Fast med den makten följer också ett moraliskt ansvar hos människan för de beslut 

och handlingar som tas. Naturen är den passive parten och kan inte ställas till svars för de 

förändringar som sker efter människans ingrepp. Den komplicerade ekologiska väven av 

biologisk mångfald i våra skogar är lätt att rasera och rubba, men tyvärr desto svårare att 

återställa. Då inte minst den känsliga fjällnära skogen som ofta förvandlas till tundra efter att 

ha blivit utsatt för skogsskövling. Det är precis detta obalanserade förhållande mellan 

människan och skogen som beskrivs som den stora förstörelsen i romanen.  

   En levande och frisk skog har en nära koppling till att skapa förutsättningarna för ett bättre 

liv och hälsa för människan, både fysiskt och psykiskt. Ekman beskriver därtill den andliga 

och estetiska betydelsen som skogen ger oss, inte minst genom de båda karaktärerna Barbro 

och Annie som ser skogen som en mycket essentiell del i sina liv. Skogen har alltid funnits 

där genom hela människans historia och spelat en stor roll i människors liv på alla sätt. Det är 

en springande punkt i Ekmans budskap till läsaren att människan – du och jag – också är en 

del av skogen och att vi ingår i det ekologiska systemet!  En förenklad utsaga av människans 

möte med naturen i romanen är att när den är antropocentriskt inriktad så är naturen den stora 

förloraren. När förhållandet är det omvända med ett ålderdomligt och skonsamt bruk av skog 

och vall som beskrivs uppe på fäboden, är det istället människorna som får slita hårt och fara 

illa. Det borde finnas en möjlighet att människan – med hjälp av den moderna tekniken – 

skulle kunna ta ett större ansvar för en bestående och välmående skog i ekologisk balans. Inte 

minst även för kommande släktens skull. Ofta måste det ske på bekostnad av minskade 

intäkter. I det avseendet kostar det på. Men den största vinsten är ändå en bevarad och frisk 

skog med en mångfald av arter. Det är denna ”ursprungliga” och naturliga skogen som 

dessutom ger den upplevelse som de flesta av oss vill ha när vi ger oss ut i skog och mark. En 

väl vårdad välskött skog är en rikedom för allt levande – växter som djur och människor. 
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Precis den bilden av en välmående skog och natur i balans och harmoni vill Ekman förmedla 

till läsaren. Det gör hon genom att framställa karaktärerna i romanen med deras nära 

förhållanden till skogen, och därpå beskriva allt negativt som sedan sker i naturen i och med 

de storskaliga skogsavverkningarna.  

  

7. Diskussion med en ytterligare slutsats 
Här följer en avslutande diskussion med en ytterligare slutsats som ligger utanför denna 

studiens forskningsfrågor. 

   Ekman har ett erkänt kunnande om skogen och dess följder av tillämpningen med det 

moderna skogsbrukets avverkningsmetoder, av både vanlig skog som känslig fjällskog. Hon 

beskriver just denna situation och konsekvenserna av det i sin roman Händelser vid vatten. 

Hennes kunskaper är så pass välmeriterade att hon har erhållit titeln hedersdoktor i 

skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet.   

   Det är med en beundransvärd skicklighet hur hon lyckas binda samman flera olika slags 

genrer i romanen Händelser vid vatten, vars innehåll består av tre genrer: facklitteratur, 

deckare och roman. När det gäller faktainnehållet så rymmer berättelsen en historisk och 

kulturell svensk samhällsskildring, från 1970-talet fram till omkring år 1990, av både 

människor och landsbygd. Utöver detta tillkommer fakta och kunskap om konsekvenserna av 

den moderna skogshanteringen och dess följder för vår miljö.  

   Skönlitteraturen har en unik möjlighet att sprida kunskap till den breda allmänheten med 

sina berättande texter som är lätta att ta till sig. Den skönlitterära genrens potential är att 

kunna förmedla – hela – bilden av det som sker med ett vitt spektra. I det här fallet är det hur 

skogsmiljön förändras radikalt under kort tid, i och med de nya moderna skogsavverknings-

metoderna, samt den fiktiva skildringen som ändå har en trovärdighet som verklighets-

förankrad om hur individer i en bygd reagerar på olika sätt på skövlingen av skogen.  

   Man kan dra en parallell till Sigmund Freuds konstaterande att den skönlitterära genren kan 

bidra även med det vetenskapligt ”otänkta”, det ännu icke tänkta, kanske det som är svårt att 

fånga i direkta termer och ännu ligger fördolt. Den skönlitterära genren öppnar helt enkelt upp 

för kreativitet och vågar lyfta fram nya djärva tankar. Författaren har den unika möjligheten 

att kunna föra läsaren genom särskilda stämningar och åsiktsriktningar.  

   En ytterligare slutsats av den här studien är hur en fiktivt uppbyggd skönlitterär text är 

utmärkt lämpad för att förmedla sak- och faktainnehåll för att sprida upplysning och kunskap 

om företeelser och förhållanden, just genom sin berättarform. Personligen fick jag kunskap 
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om hur snabbt en skog i ekologisk balans både kan förändras och förstöras totalt på grund av 

vår tids giriga vinstintressen. Ekman skildrar människors förhållande till naturen mycket bra 

genom de stereotypa karaktärerna i romanen som är realistiskt återgivna. Hennes förmåga att 

kunna fånga den exakta tidsandan och samhällssituationen är oslagbart. För den lite äldre 

läsaren av romanen Händelser vid vatten är det en nostalgisk upplevelse med många 

igenkännanden.  
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