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Abstrakt 
”It was a silent struggle” - an ecocritical analyse about emigration and dynamic sys-
tems in Vilhelm Moberg’s The Emigrants (Utvandrarna, 1949) 

The purpose of this essay is to do an ecocritical reading of Vilhelm Moberg’s The Emi-
grants from 1949. By asking and answering the three following questions; How does a 
system present itself, What are the different reasons for emigration; Why does different 
system fit some well and some not.

By using two articles from Green Planets - Ecology and Science Fiction to illus-
trate two different views; Different parts value in an ekosystem and The Ship as an 
ecosystem. I have also created, based on the literary text four different terms concern-
ing the dynamic system; Stable, Static, Unstable and Collapsing systems. I have found 
that all system goes through changes, some drastic, that changes the way the parts of 
the systems fit with in it. The reason for leaving the system in Småland varies a lot, not 
only nature, and the drive to feed, is responsible for emigration, also persecutions of 
religious views and class conflict are apparent. The emigrants also end up in a system 
that does not fit them very well, the ship Charlotta, in which they must struggle to sur-
vive. The conclusion that I arrived at is that change will keep happening and that it is 
natural for a system to change.
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1. Inledning 
Vad får människor att vilja utvandra? Att söka lyckan någon annanstans? Hur påverkas 

människor av sin omgivning, både av naturen och samhället de lever i, till utvandring?  

 En roman som tar upp många av dessa frågor och liknade är Utvandrarna 

av Vilhelm Moberg.  Denna roman är den första i eposet om utvandrarna från Ljuder 1

socken i Småland som under 1800-talets mitt utvandrar till Den Nya Världen, Amerika.  2

Utvandrarna börjar i Småland, där befolkningen har ökat markant de senaste hundra 

åren och det börjar bli svårt att skapa föda till alla. I första delen av romanen, ”Grindar 

på Amerikavägen”, får man följa de framtida utvandrarna och veta om deras liv innan 

resan, till exempel tas deras olika anledningar till utvandring upp (U 25-315). I den an-

dra delen av romanen, ”Bönder på havet”, har bönderna lämnat Ljuder och befinner sig 

på skeppet Charlotta på havet (U 319-573). Romanen avslutas med att bönderna får se 

Amerika. Denna historia har återberättats flera gånger till exempel i Jan Troells filmer 

och Björn Ulvaeus och Benny Anderssons musikal Kristina från Duvemåla.  Det här 3

uppsatsen är en ekokritiks analys i vilken jag är intresserad av att lyfta fram olika delar 

och deras värde inom ett system. Detta är grundat i ekosystem och jag vill därför 

poängtera att förändring inom ett system är naturligt. Jag har valt att skapa min egen 

term för detta; del/helhet-system och kommer att definierar detta i metod avsnitt 3.4. 

 Den litterära ekokritiken har lika många rötter som den har förgreningar. 

Det är omöjlig att peka på en grundare eller en ’rätt’ strömning, något som är vanligt 

inom många litterära teorier. I början var ekokritiken mest inriktad på naturskildringar, 

men nu analyseras all tänkbar litteratur, till exempel; science fiction och deckare. Som 

en litterär kritik började ekokritiken under 1970- och 80-talet att växa sig starkare i takt 

med större medvetenhet om hur människan påverkar naturen. Ett av ekokritikens mål är 

att uppmärksamma hur människan i litteraturen har sett, och på vissa ställen inte sett, 

naturen. Det finns inom ekokritiken två olika sätt att se på förhållandet mellan Män-

niskan och Naturen.  Inom antropocentrismen står människan i centrum och det har un4 -

der årtusende varit en mycket vanlig syn, speciellt i västvärlden med kristendomen. 

 Förkortas följande i löpande text som (U).1

 Fortsättningen på eposet är Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) samt Sista brevet till Sverige (1959).2

 Jan Troell, Utvandrarna (1971), Nybyggarna (1972). 3

Björn Ulvaeus och Benny Andersson, Kristina från Duvemåla (1995).

 Under uppsatsen kommer jag att använda mig versal på de beteckningar som har en innebörd av mer än det de står för. Till exempel 4

kommer Natur användas istället för natur när jag anser att Natur står för något mer än den verkliga naturen.
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Kristendomen har till exempel delat på Människa och Natur, där Naturen är skapad för 

Människan, vilket har lett till att kristendomen anses vara den mest antropocentriska av 

alla religioner.  Det andra förhållningssättet som ekokritiken arbetar med är ekocentrism 5

eller biocentrism. Båda termerna används och betyder i grunden samma sak; att istället 

för att sätta människan i centrum så försöker man se till mera av en helhet av Naturen.  6

För att lyfta fram Naturen inom ekokritiken har man tidigare skapat dualistiska par så 

som Kultur/Natur, för att poängtera att Människan har skilt Kulturen från Naturen och 

givit Kulturen en högre status. Denna indelning är en av de första människan gör. Men 

att inte vara människa kan innefatta allt från stare, sten eller storm. I den här uppsatsen 

kommer jag att istället för att använda mig av dualistiska par för att försöka illustrera en 

ekokritik där det levande systemet kan och måste genomgå förändring. 

 Ekokritiken är till stor del grundad i naturvetenskapen men det finns även 

en mindre naturvetenskaplig vinkel. Clark sammanfattar i The Cambridge Introduction 

to Literature and the Environment två synsätt på ekologi, den ena vetenskaplig och den 

andra moralisk. Den naturvetenskapliga ekologin handlar bland annat om hur ekosystem 

fungerar och hur olika delar interagerar.  Ett ekosystem är enligt denna definitionen ett 7

system som “innefattade allt levande och dess livsmiljö inom ett område”.  Den andra, 8

den moraliska ekologin, handlar om hur människan bör relatera till naturen, till exempel 

hur vi ska förhålla oss till utrotningshotade arter.  9

 Den här uppsatsen är grundad i teorin om ekosystem och kommer att an-

vända del/helhet-system för att illustrera att människan är en del av det större systemet. 

Jag har även försökt poängtera att olika system inom vad man kan kalla Kulturen, så 

som klasstillhörighet och religionsutövning, har med detta övergripande systemet att 

göra och blir därför intressanta för uppsatsen.  Jag tycker att det ofta blir fokus antin10 -

gen på Människan eller Naturen och tycker att det är viktigt att få fram att Människan är 

en del av det större systemet. 

 Lynn White Jr, ”The Historical Roots of Our Ecologic Crisis”, Science, Vol. 155, 1967, s. 1206.5

 Timothy Clark, The Cambridge Introduction to Literature and the Environment, Cambridge 2011, s. 3.6

 Clark, s. 152.7

 Termen ’ekologi’ skapades av Ernst Haeckel 1866 och termen ’ekosystem’ skapades 1936 av Arthur G. Tansley.  8

"ekosystem", Nationalencyklopedien online, Tillgänglig: <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ekosystem> 
[25-02-2015].

 Clark, s. 152.9

 Se avsnitt 3.4 Del/helhet-system.10
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1.1 Syfte och tes 
Syftet med uppsatsen är att använda Utvandrarna av Vilhelm Moberg för att se hur ett 

system kan porträtteras och att lyfta fram att människan är en del av detta föränderliga 

system. Men syftet är också att lyfta fram dilemmat i hur vi ser på Naturen och vilka 

svårigheter denna problematiska synen kan skapa, samt att få nya perspektiv så man kan 

upptäcka och avhjälpa de ekologiska problemen. Syftet är inte att bevisa att just 

Mobergs romaner ska läsas med ekokritisk syn utan att genom att läsa vilken litterär 

text som helst öppna upp för en en djupare förståelse för hur människan behandlar Na-

turen och att även ge naturen en mer mångfacetterad status. I Utvandrarna är Naturen 

framträdande och den kommer därför vara en passande roman att analysera. 

 Min tes är att genom att titta på inte enbart delar utan även helheten kan 

man få en ny bild av Naturen i Utvandrarna. Genom att behandla de olika delar, både 

Människa och Natur, som ett system, och att sätta Människan i Naturen, eftersträvar jag 

att förändra synen på ekokritiken som en kritik som enbart fokuserar på Naturen. Här 

kommer min egen term in; del/helhet-system. Jag vill lyfta fram en ny syn på förändring 

inom system, den tysta kampen som något naturligt, och till en förståelse att inom ett 

system är allt sammankopplat. Jag har ställt mig tre frågor för att lyfta fram detta: 

 - Hur upplevs ett enskilt system av dess innevånare? 

 - Vilka anledningar finns till utvandring? 

 - Varför kan ett system passa vissa men inte andra? 

1.2 Avgränsning 
Som primärkälla har jag använt Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Mitt val av romanen 

grundas i att jämförelsevis få ekokritiska studier av svenska författare har gjorts, till 

skillnad från till exempel engelska eller amerikanska författare. Något som med fördel 

kan lyftas fram då det finns många svenska författare som skulle tjäna på en ekokritisk 

analys. Jag tycker att ekokritiken är viktig för att lyfta fram hur vi överanvänder plan-

eten på ett ohållbart sätt, och genom att använda författare många har läst, eller känner 

till, blir ekokritiken mer lättillgänglig. Jag anser att Naturen är mycket framträdande i 

Utvandrarna och att romanen därför kan tjäna på att bli analyserad på ett ekokritiskt 
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sätt. Jag har analyserat första romanen i serien, då att göra en analys av hela romans-

viten skulle bli ett alldeles för stort arbete för en kandidatuppsats.  

  En fråga man kan ställa sig är varför jag valt att analysera en bok som 

inte själv problematiserar Naturen, och svaret blir enkelt: bara för att Naturen inte prob-

lematiseras så betyder det inte att det inte finns en problematisering och åsidosättning av 

Naturen i romanen. Enbart för att problemet inte är utskrivet så betyder det inte att man 

inte kan läsa in människans synsätt på Naturen. Att bara läsa ekokritik på romaner om 

naturkatastrofer och liknade tar ifrån ekokritiken en av sina starka sidor, att den kan an-

vändas på nästa alla texter. Genom att sammankoppla människan med ekosystemet kan 

man förhoppningsvis lyfta fram att vi är en del av något större, och om vi inte slutar att 

behandla våran planet som en oändlig resurs så kanske det inte kommer att finnas någon 

jord för oss att så våra frön i. 

1.3 Berättaren i Utvandrarna 
Vidare tycker jag att romanen fungerar bra som en utgångs punk för att se Naturen och 

anledning till detta ligger delvis i berättarrösten i Utvandrarna. Det finns en extern 

berättarröst i Utvandrarna som kan liknas vid en röst i en dokumentärfilm, den 

återkommer i början på båda delarna och den vet allt som ska hända.  Efter denna 11

berättarenivå kommer en annan nivå som är med under hela romanen, i denna återger 

berättaren genom att fokalisera på vad som händer och går in i de olika karaktärernas 

tankesätt och det enda som inte kan kopplas till berättaren är dialog och det kapitel som 

återfinns i jag-form.  Den översta nivån i berättarrösten har starkt inslag av dokumen12 -

tär. Detta gör på ett sätt romanen mera trovärdig men det kan även förvirra läsaren till 

att läsa den historiskt, när det faktiskt är ett skönlitterärt verk.  Ingrid Nettervik påpekar 13

till exempel att boken Naturläran som Robert äger ska var utkommen efter 1850, alltså 

efter att Robert fått den i Utvandrarna.  Moberg hävdade aldrig själv att hans romaner 14

skulle läsas som något annat än skönlitteratur, även om han i ett brev kallade det 

 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys, Lund 1999, s. 74.11

 Holmberg & Ohlsson, s. 83.12

 Det finns till exempel fotnoter i början av Utvandrarna som hänvisar till faktiska dokument.13

 Ingrid Nettervik, ”Naturläran och Beskrivningsboken” i Perspektiv på Utvandrarromanen, Erland & Ulla-Britta Lagerroth (red.), 14

Uddevalla 1971, s. 100-106.
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”dokumentärroman”, men vad Moberg menade med det kan dock inte fastställas med 

säkerhet.  15

2. Forskningsöversikt 
En forskningsöversikt över Vilhelm Moberg som författare är inte svår att framställa då 

det har skrivits mycket om Moberg, dock har ingen ekokritiks läsning gjort på någon av 

Mobergs romaner tidigare. Även Utvandrarna är mycket omskriven, till och med redan 

under publikationen skrevs det om romanerna. Delvis var intresset stort för Moberg 

själv och Sigvard Mårtensson gjorde redan en biografi över Moberg 1965, Vilhelm Mo-

berg, och tar upp flera gånger Mobergs starka koppling till Småland och hemsocknen.   16

 Ola Holmgren tar i Emigrant i Moderniteten upp både Moberg som förfat-

tare och hans koppling till sina karaktärer. I avsnittet om Utvandrarna tar Holmgren upp 

den skillnad som finns mellan Karl Oskar och Robert, ”den ene den självägande bonden 

[… som] skaffar sig vad han vill ha, den andre den bortsprungne drängen som drömmer 

om frihet och misslyckas”.  Vidare tar Holmgren upp att ”Kristina vill egentligen inte 17

utvandra […] och därför kommer hon […] aldrig att anpassa sig” och hon blir ”utdriven 

ur sitt paradis [Ljuder]”.  Detta kan ses i hur Kristina upplever resan med Charlotta. 18

 Holmes i Vilhelm Moberg grundar för antropocentrismen i romanen då 

”Bibeln utgör en så viktig del av deras kulturella bakgrund” att det hade blivit konstigt 

om deras syn hade varit annorlunda.  Han tar även upp att ”Karl Oskars syn är världs19 -

lig och Kristinas andlig”.  Han går vidare och säger att ”de tidigaste utvandrarna reste 20

tillsammans med sin familj och resten av hushållet” och deras anledningar var ”de hårda 

fysiska omständigheter […] [a]rvsskiften […] religösa intoleransen […och] rigida klas-

samhället” som drev dem till att lämna landet.  21

 Jens Liljenstrand, Mobergland - Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie, Stockholm, 2009. s. 35.15

 Sigvard Mårtensson, Vilhelm Moberg, Stockholm 1956, s. 7.16

 Ola Holmgren, Emigrant i moderniteten, Stockholm, 2005, s. 283.17

 Holmgren, s. 293, s. 294.18

 Philip Holmes, Vilhelm Moberg, Smedjebacken, 2001, s. 164.19

 Holmes, s. 153.20

 Ibid., s. 143, s. 150.21
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 Även Eidevall i Berättaren Vilhelm Moberg tar upp varför ”jordägande 

bönder [… vill] fly från förtryck och övervåld” för att kunna bli ”fria bönder”.  Eide22 -

vall tar även upp att många av Mobergs manliga karaktärer är starkt kopplade till sko-

gen. Karl Oskar väljer plats till sin nya bosättning ”i vildmarken vid sjön […] med sko-

gen som närmaste granne”, jag vill dock själv tillägga att Karl Oskar i Utvandrarna inte 

verkar se något direkt positivt med skogen - om han inte kan bryta upp den till mer 

brukbar jord.   23

 Sopus Keith Winters bidrag i Perspektiv på Utvandrarromanen handlar 

om att det borde finnas en speciell genre för emigrationsberättelser och påpekar att 

många av sådan texter handlar om ”att fly från slaveri till en ny värld, där andlig frihet 

ger möjlighet att skapa ett rikt liv fritt från hunger, fruktan och själsligt tvång”.  Jag 24

tror att denna genre, om den skulle fastställas, kunde på många ställen fungera bra för 

en ekokritisk läsning om man kan finna något överblickande natursynsätt. Genren skulle 

enligt Winter ha vissa teman så som ”begränsad tillgång till föda” och ”vildmarker” och 

båda dessa teman kan har med ekokritik att göra.  Vidare är ’den begränsade födan’ ett 25

av teman som tas upp i Utvandrarna som anledning till utvandringen.

I Elin Frykholms kandidatuppsats från 2013 Utvandrarna och friheten - en 

narratoligisk undersökning tittar hon på friheten och frigörelsen i Utvandrarna. Fryk-

holm tar upp en del ekokritiska teman, fast enbart i en narratoligisk undersökning om 

frihet, vilket hon hävdar är det drivande kraften i Utvandrarna, till exempel säger Fryk-

holm att ”[m]iljöerna används för att förstärka känslan av instängdhet”.  Detta stämmer 26

väl med en antropocentrisk syn där Naturen verkar arbeta emot människorna.

Ekokritiken är på frammarsch i Sverige och en hel del ekokritiska studier 

publiceras varje år. 2007 kom Ekokritik : naturen i litteraturen ut, en antologi under re-

daktör Sven Schulz med en samling av svensk ekokritisk forskning. Vidare har även 

kandidatuppsatser börjat skrivas inom ekokritiken. Jennie Svenssons kandidatuppsats 

från 2013 handlar om hur växter och djur beskrivs och behandlas i nutida lyrik. Svens-

 Gunnar Eidevall, Berättaren Vilhelm Moberg, Stockholm, 1976, s. 102, s. 10322

 Eidevall, s. 106, s. 106-107.23

 Sopus Keith Winter, ”Moberg och Emigrantromanen som en ny genre” i Perspektiv på Utvandrarromanen, Erland & Ulla-Britta 24

Lagerroth (red.), Uddevalla 1971, s. 211.

 Winter, s. 214.25

 Elin Frykholm, Utvandrarna och friheten - en narratologisk undersökning, Kandidatuppsats, Stockholm 2013, s. 29.26

!6



son kommer fram till att den nutida lyriken hon har undersökt har blivit starkt färgad av 

den grundande antropocentriska synen som finns i västvärlden.  Detta kan även ses i 27

Utvandrarna, där användning av jorden är starkt antropocentriskt färgad. Ytterligare en 

kandidatuppsats är av Alexandra Melander: Skogen är mitt hem. I denna gör Melander 

en analys av Astrid Lingrens Ronja Rövardotter som fokuserar på skogen och hur den 

blir både fostrare men är även vild natur.  En liknade dualistisk funktion får Naturen i 28

Utvandrarna då den blir både födare och fiende. 

 För ekokritiken i den här uppsatsen är boken The Cambridge Introduction 

to Literature and the Environment använd, eftersom den förklara mycket av grunderna 

inom ekokritiken. I den tar Clark till exempel upp att mycket av den tidigare ekokritiska 

forskningen fokuserade på Naturen och hur Naturen blivit beskriven och vad det säger 

om författarens syn på Naturen. I Utvandrarna har den brukbara jorden högst status mot 

bland annat skogen och havet, detta kanske inte är så konstigt med tanke på att karaktä-

rerna i romanen främst är bönder, alltså brukare av joden. Men inte all ekokritik gör det-

ta, i till exempel feministisk ekokritik undersöks ofta hur Naturen och Kvinnan kan 

sammankopplas i Mannens förtryck och utnyttjandet av dem.  I Utvandrarna kan till 29

exempel användningen av jorden liknas med utnyttjandet av Ulrika, dock kan Ulrika 

som karaktär kämpa emot systemet medan Naturen enbart är passiv. Vidare kan ekokri-

tik sammankopplas till post-koloniala studier, där till exempel Patrick D. Murphy lägger 

fram tesen att förr var identitet baserat på hur användbar du var för samhället, medan nu 

fokuseras det på vad du äger.  Till exempel är Karl Oskar högt ansedd i socken, medan 30

Danjel som nyreligiös bonde är ett hot mot systemet och Robert är näst intill oviktig då 

han enbart är dräng. Annars är det för den här uppsatsen Green Planets - Ecology and 

Science fiction som artiklarna; “Extinction, Extermination, and the Ecological Optimism 

of H. G. Wells” och “The Real Problem of a Spaceship Is its People” återfinns.  Green 31

Planets är främst inriktad på science fiction, men eftersom ekokritiken i sig är väldigt 

 Jennie Svensson, Om växter, djur och människor i samtidslyrik : En ekokritisk analys av Pontus Arvstrand, Eva-Stina Byggmästar 27

och Nina Hemmingsson, Kandidatuppsats, Växjö 2013, s. 21.

 Alexandra Melander, ”Skogen är mitt hem” : En ekokritisk analys av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter, Kandidatuppsats, Växjö 28

2013, s. 7-8.

 Clark, s. 111.29

 Clark, s. 123.30

 Christina Alt, ”Extinction, Extermination, and the Ecological Optimism of H. G. Wells” i Green Planets - Ecology and Science 31

Fiction, Canavan & Robinson (red.), Middletown: 2014, s. 25-39 ; Sabine Höhlner, ”The Real Problem of a Spaceship is its People” 
i Green Planets - Ecology and Science Fiction, Canavan & Robinson (red.), Middletown 2014, s. 99-114.
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bred anser jag inte att detta hindrar mig från att använda den då att många av synsätten 

som tas upp i Green Planets kan även återfinns i andra samlingar av ekokritiska texter. 

3. Metod och teori 
I den här uppsatsen innebär en ekokritisk analys att jag i första hand kommer att titta 

närmare på vad som kan kopplas till del/helhet-systemet, både det som har med Naturen 

att göra så som missväxt, samt de delar av Kulturen, som klasskillnad, som innefattas av 

min syn på del/helhet-systemet. Eftersom den här analysen ämnar att sammankoppla 

människan till ekosystemet kommer jag att lyfta fram att romanen är antropocentrisk 

men likväl titta på enskilda människor som en del av något större. 

 Jag har fått inspiration till en mer dynamisk och föränderlig ekokritik av 

“‘Making the green one red’: Dynamic Ecologies in Macbeth, Edward Barlow’s Jour-

nal, and Robinson Crusoe” av Steve Mentz.  Artikeln är en läsning av tre olika texter 32

från 1600-talet och framåt om synen på havet som något dynamiskt. Artikeln används 

för att illustrera hypotesen att vi behöver ändra vår synsätt när det gäller hur vi kan an-

vända ekologi och ekokritik i litteraturstudier. Mentz påvisar i artikeln att “natural 

systems are more dynamic and less stable than once believed”, vilket stödjer mig då jag 

inte vill skapa fasta punkter så som dualistiska par utan fokusera på förändringar.  33

Mentz påpekar även att “[l]iterary representations cannot rebuild our physical environ-

ment, but they are particularly adept at providing mechanisms through which change 

and instability can be converted into manageable forms”.  Att underlätta för att förstå 34

de problem vi står inför är, enligt mig, ekokritikens mest väsentliga mening. Vi måste 

inse att vi lever i naturen och inom ett större system än bara det kulturella samhället. 

3.1 Olika delars värde inom ett ekosystem  
Christina Alt jämför i “Extinction, Extermination, and the Ecological Optimism of H. G. 

Wells” två romaner av H. G. Wells, The War of the Worlds och Men Like Gods. En av 

sakerna Alt påpekar är att båda romanerna handlar om hur Människan kan vinna över 

Naturen. I The War of the Worlds blir människorna inte mer än djur och vinsten beror 

 Steve Mentz, “ ‘Making the green one red’: Dynamic Ecologies in Macbeth, Edward Barlow’s Journal, and Robinson Crusoe”, 32

Journal for Early Modern Cultural Studies, Vol. 13:3, 2013, s. 66-83.

 Mentz, s. 67.33

 Ibid., s. 80.34

!8



enbart på slumpen att utomjordingarna inte klarar av några jordiska bakterier.  I Men 35

Like Gods har mänskligheten utvecklas till att de kunnat göra sig av med alla oönskade 

varelser.  Alt påpekar att i början på 1900-talet så betydde ekologi att det var män36 -

niskans rätt att förändra och utrota det som man ansåg inte passade in.  Detta kan säk37 -

ert förvåna nya läsare då ekologi i dagens samhälle värnar om naturen. I The War of the 

Worlds kan man säga att ett ekosystem är giftigt för vissa och i Men Like Gods så skapar 

människorna ett ekosystem de vill ha själva. Dessa två berättelser har mycket olika syn 

på människans plats i naturen. I The War of the Worlds blir människan inte mer än 

”ants”, ”wasps’ nest” eller ”livestock” och det är naturen som bekämpar utomjordingar-

na.  I Men Like Gods har människorna i stället den allra högsta platsen och kan 38

bestämma vilka djur och växter som ska få leva vidare. Nuförtiden anses Men Like 

Gods inte ha lösningen, eftersom vi är medvetna om att ta bort till exempel myggor 

skulle inte bara som i Men Like Gods medföra att fåglarna försvinner utan även påverka 

andra delar av ekosystemet. Skillnaden på människans plats i naturen är enligt Alt tid-

stypisk och visar hur synen på ekologi har förändrats.  39

3.2 Skeppet som ett ekosystem 
Sabine Höhlers “The Real Problem of a Spaceship Is its People” behandlar Garnett 

Hardins bok Exploring New Ethnics for Survival: The Voyage of the Spaceship Beagle 

vilken handlar om hur jorden kan ses som ett rymdskepp. Artikeln tar upp flera viktiga 

saker till exempel frågan om resurser och hur de ska användas. Höhler tar upp ett prob-

lem som verkar mer och mer aktuellt och det handlar om överbefolkning. Överbefolkn-

ing leder till utarmning av jorden vilket i sin tur leder till mindre mat och tillslut till kol-

laps av både kulturella och ekologiska system. Hardins roman handlar om ett stort 

rymdskepp, Beagle, som skickas iväg från jorden för att den håller på att överbefolkas. 

Det finns en gräns för hur mycket ett ekosystem kan skapa och hur många arter det kan 

ha om det vill kunna fortsatta på samma sätt.  Att använda ett skepp, vanligt eller 40

 H. G. Wells, The War of the Worlds (1898), Cherrybrooks NSW 2009.35

 H. G. Wells, Men Like Gods, New York 1923.36

 Alt, s. 25.37

 Wells, The War of the Worlds, s. 178, s. 104, citerat igenom Alt, s. 28.  38

 Alt. s. 26.

 Alt, s. 25.39

 Höhler, s. 102.40
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rymdskepp, är ett effektivt sätt att påvisa hur människan redan lever i en ”finite envi-

ronment” och att vi måste sluta tänka på naturresurser som något som aldrig tar slut.  41

Höhler tar upp tre olika sätt att se Beagle på: ”the ark”, ”the spaceship” och ”the 

lifeboat”.  Arken är en samling av kunskap men också kulturella system som skapar det 42

första problemen på Beagle, nämligen att de fria företagen som startar överanvänder 

resurserna som finns.  Rymdskeppet innehåller människor och vissa av dessa män43 -

niskor kommer att föredra ”freedom and takes more than his share”, vilket leder till att 

samhället inte håller sig stabilt.  Hardin tror att det aldrig mera kommer att finnas ett 44

samhälle som kan ha ”common resources”.  Räddningsflotten handlar om att inte ta 45

mer människor än vad ekosystemet finner hållbart.  46

3.3 Ekosystem 
För att förstå min användning av system - och specifikt föränderliga system - i uppsat-

sen, är att det är till stor del grundat i ekosystem. Ett ekosystem är uppbyggt av mindre 

delar; både varelser och miljöer. Varelser är djur, insekter och människor, och miljöer är 

där de lever, med levande växter men även döda ting, så som stenar. Inom ett ekosystem 

finns det sedan mindre ekosystem, en hierarkisk indelning av ekosystem kan till exem-

pel se hur så här: Jorden, Europa, Sverige, Småland och Ljuder. Men även Ljuder har 

mindre system inom sig, så som hus, sjöar eller åkrar. Alla dessa ekosystem är upp-

byggda av olika varelser och växter som behöver interagera med varandra och med om-

världen. Ett ekosystem är inte en statisk enhet, utan något som hela tiden förändras och 

utvecklas. Även det som kallas stabilt ekosystem genomgår hela tiden förändringar, ar-

ter tillkommer, försvinner eller utvecklas, ibland är dessa förändringar snabba och 

ibland tar det tusen år. Vissa tror att bara om människan skulle försvinna så skulle eko-

systemen bli harmoniska eller i balans, men i naturen finns det ingen riktig balans utan 

ekosystemen skulle fortfarande genomgå drastiska förändringar.   47

 Höhler, s. 102.41

 Ibid., s. 103.42

 Ibid., s. 104.43

 Ibid., s. 106.44

 Ibid., s. 106.45

 Ibid., s. 110.46

 Clark, s. 153.47
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3.4 Del/helhet-system 
Ett ekosystem består alltså av olika varelser och en av dessa varelser är människan, nå-

got som ibland glöms bort. Den här analysen kommer inte bara att handla om Naturen  

som finns i ett ekosystem utan även Kulturen. Delar som sammanfaller med Kulturen är 

till exempel klasskillnad och religion, detta för att sätta människan i Naturen och inte 

som något som existerar frånskilt från resten av systemet. Att avskilja ett system från ett 

annat görs för att lättar kunna se hur delar interagera med varandra. Att titta på ett helt 

ekosystem, till exempel Jord blir allt för innefattande då alla delarna måste tas upp. Det-

ta skulle vara omöjligt för den här uppsatsen och därför delas helheten in i delar, så att 

Kulturen blir till exempel klasskillnad och att romanens miljö blir till exempel Ljuder 

socken. Det kan ses som konstigt att man delar in ekosystem i mindre system, men det 

är egentligen inte konstigare än att dela in kontinenter i länder, vissa likheter kommer 

att finnas mellan länder som ligger nära varandra, medan mellan länder som ligger läng-

re i från varandra kan skillnaden var stor. Var denna indelningen ligger beror alltid på 

människan som delar eller avskiljer ett system. Jag har valt att kalla detta system del/

helhet-system och för den här uppsatsen har jag skapat följande termer grundat i ekosy-

stem utifrån den litterära texten för att illustrera förändring inom detta del/helhet-sy-

stem: stabilt, statiskt, instabilt och kollapsande system.  

 Ett stabilt del/helhet-system är ett system som tillåter både utvandring och 

invandring, där förändring är något naturligt. Ett stabilt system eftersträvar en viss 

jämnvikt, när det blir för mycket av en sak blir det mindre av en annan, men det är alltså 

inte i någon perfekt balans som kan hållas för evigt, utan i stället en konstant kamp om 

överlevnad. 

 Ett statiskt del/helhet-system är ett system där igen förändring händer. 

Detta systemet existerar förmodligen inte, utan är mer en missuppfattning av ett stabilt 

system där förändringarna inte upplevs eftersom det är för små eller dolda.  

 Det instabila del/helhet-system som kommer att tas upp i denna uppsatsen 

har att göra med hur vissa delar av ett stabilt system försöker på ett eller annat sätt att 

lösgöra sig från det stabila systemet. Detta relaterar mest inom denna uppsaten till delar 

inom Kulturen.  
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 Det kollapsande del/helhet-system är när det enbart finns en rörelse åt ett 

håll. Antingen vill systemet hålla kvar delarna eller så gör det allt för att stöta bort delar 

det finner oönskade. Både utvandring och invandring är en normal reaktion inom natur-

liga ekosystem då en viss växling med vad som finns utanför systemet alltid finns. 

5. Analys 
I denna analysdel kommer jag att ta fram citat från romanen för att belägga min tes ge-

nom att använda mig av del/helhet-system. De övergripande frågorna är: hur upplevs 

det enskilda systemet av dess innevånare, vilka anledningar finns till utvandring samt 

varför ett system kan passa vissa men inte andra.  48

5.1 Stabila och enskilda del/hel-system 
Ett ekosystem är uppbyggt av olika delar, i vissa fall olika ekosystem, och alla dessa 

delar interagerar med varandra. Vidare måste ekosystem alltid genomgå förändring, och 

även om det kanske upplevs av dess delar som ingen förändring har hänt så har det med 

största sannolikhet genomgått en mängd förändringar som först kan upptäckas när man 

tittar närmare på ekosystemet. Dessa förändringar ses i bland som en kamp mellan olika 

delar, där den ena tillslut vinner, kanske genom att en del flyttar, kanske genom att ut-

veckla sig till något nytt.  

5.1.1 Stabila del/helhet-system som grund 
Ett stabilt del/helhet-system kan varken hålla kvar eller stänga ute vissa delar, utan mås-

te alltid förändras för att utvecklas och överleva. “Detta är en berättelse om några män-

niskor, som från sina hem i Ljuder i Småland utvandrade till Nordamerika”, så börjar 

Utvandrarna (U 11). Det är dokumentärrösten som börjar förklara vad det är som hänt, 

händer och kommer att hända. Sedan fortsätter beskrivningen med vad som upplevs 

som ett statiskt system, som inte genomgår någon förändring: 

 De var jordens folk [. . .] som sedan årtusenden hade brukat den jord de lämnade [. . .] 
 Alla oumbärliga ting togs från jorden […] Gården var sin egen avskilda värld […] Livet 
 levdes stilla, medan bondens år fullbordade sin ring […] så förblev det länge […] under 
 seklernas gång (U 11-12) 
Men detta systemet som upplevs som statiskt är i själva verket inte det, för även om 

”[l]ivet levdes stilla” så står det inte still och är därav inget statiskt system (U 12). Ro-

 Vidare finns i Bilaga 1 en kortare sammanfattning av romanen och karaktärerna.48
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manen talar om den avskilda världen, ett litet system, bondgården, i ett mycket större 

sammanhang, socknen. Och det verkar som ingen stor förändring har hänt under sekel, 

vilket inte är fallet eftersom människorna har blivit flera och Nils är till exempel den 

första ägare till gården Korpamoen. Korpamoen var tidigare en del av en stor gård som 

har blivit delad så många gånger att det som blivit lämnat till Karl Oskar är alldeles för 

lite för honom och hans familj att leva på. Ett del/helhet-system, den gamla gården, har 

blivit delad och det kan inte längre upplevas som stabilt ur ett antropocentrisk synvinkel 

eftersom det inte kan föda de människor som bor där.  

5.1.2 Antropocentrism 
Att romanen är antropocentrisk blir tydligt redan i början när Amerika beskrivs som 

”[d]et nya landet hade jord utan brukare och kallade på jordbrukare utan jord” (U 12). 

Detta är ett antropocentrisk sätt att se på Naturen och missvisande för att det finns redan 

brukare av Jorden, Nordamerikans urinvånare.  Det faktum att det redan bor människor 49

där hindrar inte utvandringen från Europa, och under hela romanen nämns urinvånare 

enbart som ”hedningafolk” som förvisso blir så gamla att de ”torkade ihop [. . . och] 

blåste bort” men inte vet hur man brukar Jorden de har, men turligt nog är ”jorden så 

fruktbar så att invånarna lätt kunde föda sig” (U 92, 93, 92, 261). 

 Under 1800-talet började man inse att Europa höll på att bli överbefolkat 

och att naturresurserna inte skulle räcka för folkökningen. I romanen kan man se detta i 

den ”Gamla världen, […] som var bräcklig och skröplig, förbrukad och åldersvag”, vil-

ket lede till att man började se sig om efter andra ställen att befolka (U 90). Då kom den 

”Nya världen, som nyss var upptäckt” och vars resurser än inte var överanvända (U 91). 

I ett antropocentriskt synsätt på de olika världsdelarna angående deras kapacitet för att 

skapa föda till människor, blir Amerika en utopi och Europa en dystopi. Där utopin är 

att ”fruktsam jord upplåtes så gott som för intet åt var och en som ville komma och bry-

ta den”, en jord som kan föda människorna (U 157). Och dystopin är när Karl Oskar går 

och tänker på ”den upptorkade markens fel” i Ljuder och skyller missväxten på Natu-

ren, speciellt den Naturen som finns i den gamla världen, där jorden inte kan föda män-

niskorna (U 106). Han frågar sig också ”[v]arför skulle han lägga ner sädeskorn i jor-

den, när hon inte mångfaldigade dem?”, och här kommer även antropocentrismens 

 Med Jorden menas inte våran planet här utan den brukbara delen av Naturen, alltså det som kan förvandlas till åkerland till skill49 -
nad från till exempel all sten som finns i Ljuder.
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största skadlighet in (U 111). Om Naturen enbart finns som en resurs, något som skapar 

mera mat för Människan, kan Människan gör vad den vill med Jorden utan att behöva ta 

någon hänsyn till andra delar av del/helhet-systemet. Genom folkökningen i Ljuder har 

kravet på Naturen som födare för Människan blivit mycket större. Man måste till exem-

pel bryta upp mer mark som annars hade fått varit skog vilket leder till att hela ekosy-

stemet blir påverkat. När Naturen senare inte uppfyller sin funktion som födare blir den 

upplevd som fientlig. 

5.1.3 Skeppet Charlotta och det enskilda del/helhet-systemet 
I romanen finns det ett del/helhet-system som kan ses som det skulle vara avskilda från 

omvärlden, skeppet Charlotta, som seglar ensamt på havet. Skeppet kan liknas vid det 

småländska del/helhet-systemet i det att det inte tillåter invandring efter att skeppet har 

lämnat Karlshamn. Det enda sättet för systemet att förändras är med utvandring. Denna 

gången, till skillnad från utvandringen från Ljuder, mer permanent med död. Redan i 

början på resan görs det anspelningar av sjömännen till att det kommer att det kommer 

att ”glesna bland folket nere på mellandäck” och att det är bönderna som kommer att dö 

och inte sjömännen (U 361). Vad som finns på skeppet när det lämnar hamn kan aldrig 

växa sig mer eller större, på samma sätt som rymdskeppet Beagle enbart har med vad 

som finns från början, både dåliga och bra delar, har Charlotta en fast mängd resurser 

från början som enbart kan bli mindre. Det finns inga korn att så som ger mer mat, vatt-

net kommer inte från en källa som aldrig sinar. Både Charlotta och Beagle är skepp vars 

främsta funktion är att förflytta en del av överbefolkningen till ett annat ställe. 

 Till skillnad från Ljuder som har två överheter, både prost och länsman, 

har Charlotta endast en herre. Under en tidigare resa behövde Lorentz ”läsa sjölagen” 

och hota med ”att det fanns pistoler ombord” (U 332). Men till skillnad från prosten och 

länsmannen i Ljuder är han inte speciellt aktiv i rollen. Lorentz känner dock ett visst 

ansvar för att föra bönderna över havet, fast han på samma gång inser att det finns vissa 

saker han inte kan påverka. Lorentz har under tidigare resor haft kolera på skeppet och 

han fruktar hela tiden för den. Lorentz är medveten om att även om det inte blir kolera 

så kommer ”icke alla de passagerare [… ] vara kvar ombord” när Charlotta kommer till 

New York (U 335, 336). Varje gång någon dör kommer andre styrman ner till bönderna 

med en bit segeltyg för att svepa in liken i inför begravningen. Lorentz har lärt sig att 
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bönderna fruktar gravsättningen på havet och har börjat ha med sig ”en skäppa svensk 

jord’’ som han varje gång tar en skäppa ur när någon ska begravas på havet (U 336). 

Under den första resan med utvandrare hade Lorentzs ingen jord med sig, och fick an-

vända aska från kabyssen, för att enligt Lorentz så är det ”[m]ellan jord och aska var 

inte skillnaden så stor” (U336). Trots att Lorentz anses vara överherre både inom den 

andliga och världsliga, lämnar han ifrån sig det andliga uppdraget så fort någon bonde 

vill ta över, till exempel låter han Danjel ta hand om Inga-Lenas begravning, eftersom 

han finner att ”[b]land hans skepparplikter var prästens den mest motbjudande” (U 336).  

5.2 Kollapsande del/helhet-system och anledningar till utvandring 
I Utvandrarna finns bara lämning av Ljuder som del/helhet-system, ingen ny tillström-

ning, därför kan man säga att det småländska systemet kollapsar. Att säga att systemet 

kollapsar innefattar här att det inte finns någon balans mellan vad som försvinner och 

vad som tillkommer. När prosten får skriva ”Utflyttat till N. Amerika” för första gången 

tror han inte att detta kommer hända mer, men berättaren fyller i att han ska få skriva 

detta många gånger genom årtionden som kommer (U 267). Anledningarna till utvand-

ring är vida spridda och få saker stämmer för alla utvandrare. 

5.2.1 Naturen som föder och förgör  
För att förstå synen på utvandringen är det viktigt att förstå att ”mellan 1750 och 1846 

hade befolkning i Ljuder tredubblats” och gårdklyvning hade delat 43 gårdar till 254 (U 

15). Det finns alltså en mycket större mängd människor, som ska leva på vad samma 

mängd jord tidigare har givit. Inget har blivit bortaget ur del/helhet-systemet men sy-

stemet har ändå blivit instabilt, på grund av folkökningen. Nils lyckades med att ”för-

dubblat den jordlott” som han fått i arv (U 30). Men jorden som Nils arbetat med är 

”mojord och var överströdd av sten” vilket gör att när Karl Oskar senare behöver ”bryta 

upp mera jord” så finns det ingen mer jord att bryta, utan där inget mer kan finnas än 

sten, ”[a]ll jord […] var redan åker”(U 26, 38, 39). Korpamoen går också ifrån att behö-

va skapa föda till tre människor, Nils, Märta och Robert, till att efter köpet av Karl 

Oskar behöva föda mer folk, på samma sätt som ökningen har skett i resten av Småland. 

Nils och Märta som ska bo på undantaget ska även få ”vinter- och sommarfoder till en 

ko och ett får, tre skäppland åker [… och] tre tunnor säd”, vilket tar mycket resurser 
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från Korpamoen (U 34). I början av Karl Oskars och Kristinas giftemål och boende på 

Korpamoen så har de det bra och det ”första bondeår, 1845, blev godår” (U 39). Och det 

kommer att vara det här året Karl Oskar sedan använder som mätstock när det ”andra 

året fick de god gröda” men det börjar sedan gå illa och bärgningen blir dålig, börjar 

Karl Oskar tänka mer och mer på hur han ska få ihop det med mat och hypoteket (U 

40).  Och när det ”[t]redje året blev bekymmersamt” med potatisröta, regn efter att höet 50

var slått och ett bortsprunget får börjar Karl Oskar funderar på andra alternativ (U 40). 

Vid den här tiden har också deras familj utökats med dottern Anna och sonen Johan 

samt är Kristina gravid för tredje gången. Det tär på resurserna. Men det är det fjärde 

året som övertygar Karl Oskar att något måste förändras. Det var en ”sträng köld och 

kråkevinter” och så sent som vid Valborg så snöade det (U 43). Här är det vädret som 

förändras, ingen del av systemet som försvinner, eller blir borttagen som i Men Like 

Gods, men skillnaden är lika stor som om någon hade tagit bort all potatis i Småland, 

maten uteblir. Senare under ett åskväder brinner även deras Ängahus upp, med den lilla 

bärgningen de fick ihop efter missväxtsåret (U 108). Det blir svårt när ”[m]änniskorna 

förökades, men inte jorden”, det är även under denna tiden som Karl Oskar börjar tänka 

på Amerika, då han fått se en bild av ”En veteåker i Norra Amerika” i en tidning (U 

113, 160). ”Veteåkern tog ingen ände” och den var ”alldeles slät och jämn” vilket blir en 

stark kontrast till ”Stenriket” utanför hans hus (U 160, 161). Bilden har en stark, nästa 

religös känsla för Karl Oskar som ”förlustade sitt sinne” (U 161).  

 Men än så länge säger Kristina ifrån, de är trots allt inte de som har det 

värst. Kristinas syn är mer kyrklig än Karl Oskar, där han plöjer jorden och räknar med 

hur mycket han kan få tillbaka så är Kristinas tro att Gud kommer att ge dem det de be-

höver. Det blir inte lätt och Kristina får baka ”nödbröd” men likväl vill hon inte utvand-

ra då hon tänker på farorna med att ”färdas på ett bräckligt skepp över havet” (U 173, 

167). Kristina tycker även att Karl Oskar ”var inte till freds med det som räckte till för 

andra människor” och tycker att en resa till Amerika är alldeles för vansklig (U 163). 

Det hela får en drastisk vändning när Kristina har fött barn igen och förbereder korngröt 

till Haralds dop. Eftersom det är nödår har alla i familjen fått lite mat och när Anna hit-

tar och äter av den osvällda gröten gör hon det för att hon är så hungrig. Detta leder till 

  ”hypotekslån” Nationalencyklopedien online: bottenlån, långfristigt bostadslån som har pant i form av pantbrev med bästa för50 -
månsrätt (säkerhet) i fastighet eller bostadsrätt. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hypotekslån> [25-02-2015].

!16



att hon ” förätit sig på korngrynsgröten”, kornen sväller i magen och Anna dör en smärt-

sam död (U 177). Korngröten som borde varit bra för henne leder istället till hennes dö. 

Efter denna händelsen är Kristina inte längre säker på om det är säkrare för hennes barn 

i Småland eller Amerika och är därefter redo att utvandra till en plats som kan föda alla 

deras barn. Här kan man också se hoppet att ett annat del/helhet-system kan passa några 

bättre än deras ursprungliga. 

5.2.2 Förtryckta för religionen 
Till skillnad från Karl Oskars och Kristinas anledning till utvandring så väljer Danjel, 

Kristinas morbror att utvandra för att samhället inte tillåter hans religion, den ”åkianska 

villfarelerna” som inte delar tron på kyrkan som överhet och men tror på ”fullständig 

egendomsgemenskap” (U 20). Detta leder till att Danjel öppnar sitt hus för många av de 

som samhället har stött ut, de som var ”kända för horeri, dryckenskap, lättja och annat 

dåligt leverne” (U 121). Här vill jag lyfta fram att även kulturella anledningar är en del 

av del/helhet-systemet. Det system som finns i Ljuder i 1850-talet har inte bara att göra 

med vad som händer med naturen. Åkerianerna är ett klart hot mot samhället ”för sprid-

ning av sådana villfarelser i religionen, som syftar till söndring av den kyrkliga enheten 

och utgör ett hot mot den allmänna ordningen och rikets välfärd och säkerhet” måste tas 

på allvar, vilket det också görs av prosten i protokollet över Danjels utfrågning (U 132). 

De som väljer att störa samhällsfriden anses vara skadliga. Danjel bötas och Ulrika 

hamnar på fästning, och efter tredje gången detta sker kan den anklagade bli ”tvenne år 

ur riket förvisas” (U 132). Prosten försöker att få Danjel att återgå till det normala, det 

enligt prosten stabila systemet - kyrkan. Men när hans ”ömma förmaningar” faller för 

döva öron så vänder han sig till länsmannen, det andliga problemet skjuts då över till 

den världsliga sfären (U 185). En del av prostens problem är att ”[i]ngen frestare var 

farligare för människan än den, som kunde innästla sig hos henne med att berömma sig 

av gärningar, som i sig själva var goda, ja, till och med lovvärda” i vilket prosten erkän-

ner att mycket av det Danjel väljer att göra inte är dåliga saker i sig men att om han får 

fortsätta ”så skulle samhället sjunka ned i laglöshet” (U 187, 190). Här är det Danjel och 

Ulrika som har förändras och passar därför inte in i samhället längre. Det är under hot 

om landsförvissning som Danjel får sin uppenbarelse att han ska ta de sina och följa 

med Karl Oskar och Kristina i deras utvandring till Amerika. Till skillnad från Åke 
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Svensson, som blir skickad till ”Danevikens dårhus” och dör, har Danjel alternativet att 

utvandra, medan under Åkes tid fanns det inget tal om Amerika (U 37). Under resan till 

havet tänker Robert att ”[n]ästan alla människor var glada och tacksamma, att socknen 

blev kvitt honom [Danjel]” (U 291).  

 På samma sätt som Danjel stör samhällsordningen gör även Ulrika det. 

Och hon gör det på två nivåer. Det första är att hon horar, och ”locka männen till hor-

dom” och ”äktenskapsbrott”, vilket leder till att hon har blivit utestängd från nattvarden 

och befinner sig utanför samhällsgemenskapen (U 200). I denna nivån fyller hon dock 

en samhällsfunktion vilket gör att i den andra nivån så är hon ett hot för att hon vägrar  

fortsätta med att prostituerar sig. Med sin pånyttfödelse har resten av samhället inte 

längre rätt att döma henne vilket hon också uttrycker med att hennes ”synder förr var 

blodröda så är de nu snövita” och att de, speciellt Kristina med vilken hon inte kommer 

överens med, ”lever i köttet” men inte Ulrika själv (U 391, 392). Hon blir alltså upp-

rorsmakare för att hon vill passa in i samhället istället för att vara utanför det och pros-

ten och länsmanen gör henne ”icke skrämd, endast vred” eftersom hon inte har något att 

förlora (U 200). 

 Det del/helhet-systemet har lika mycket att göra med dessa olika kulturella 

anledningar som finns till utvandring som Karl Oskars och Kristinas anledning som 

handla om att föda och att se till att deras familj överlever. Danjel och Ulrika väljer båda 

två att lämna ett samhället som förhindra deras egen utövande av religion, “de utvand-

rade icke till något, utan från något”, de har genomgått en förändring och del/helhet-sy-

stemet passar dem inte längre (U 12). 

5.2.3 Klass och kunskap 
På samma sätt som Danjel och Ulrika väljer att lämna del/helhet-systemet på grund av 

religion så väljer Robert och Arvid att lämna Ljuder för klasskillnaden. Att se på ett 

samhälle som ett mänskligt system kan bli mycket givande när man vill få fram varför 

vissa delar upplevs som stabila medan andra är destabiliserande. Roberts läskunnighet 

är en destabiliserade sak, för den ger honom kunskap som han inte annars skulle kunna 

ha som dräng. Roberts läskunnighet är tack vare Rinaldo, skolmästaren, som vill att  

hans elever inte enbart ska kunna läsa katekesen. Rinaldo är en hjälte för Robert, skol-

mästaren har varit så långt borta som Göteborg och sett havet, och det är även han som 
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ger Robert boken Naturläran, en bok som Robert läser mycket i (U 51). När Robert 

fortfarande är för ung för drängtjänst arbetar han som vallpojke, och ”trivdes i marker-

na, där han gick ensam med kreaturen” men ”[h]an var rädd för tvånget i bondetjänsten” 

(U 50, 54). Redan när Robert är på väg till sitt första arbete, som dräng hos Aaron på 

Nybacken försöker han att rymma, dock hittar bonden honom innan han kan fullfölja 

sin dröm om frihet. Robert är ”den yngste på gården, och alla gav de honom tillsägel-

ser” vilket driver på hans vilja att fly till Amerika (U 74). 

 Arvids utdrivande från samhället är mer passivt än till exempel Danjels. 

Arvid är i början tillfreds med att vara dräng, det är först efter att han har blivit anklagad 

för tidelag med ”den vita kvigan” och fått öknamnet Tjuren som Arvid börjar tänka tan-

ken att utvandra (U 76-77). Anklagelsen är ont förtal men det leder till att enbart Danjel, 

den utstötte, ’nyreligiösa bonden’, är den enda som vill ha honom som dräng. Öknamnet 

ändrar hela Arvids liv, och på samma sätt som Ulrika en gång hamnat på samhällets ut-

sida kan Arvid inte ta sig in i gemenskapen igen. Det är genom ”högläsningen” som 

Robert håller för Arvid som Arvid få reda på om Amerika och det är likt Karl Oskars 

hopp om bättre mark som även till viss del driver Arvid, speciellt lockande är avsnittet 

”Om riset” som Arvid har Robert att läsa flera gånger, under vilket Arvid ”försjunker i 

sin vitgrötsdröm” (U 79). Som dräng får man äta salt sill men en gång om året kokas det 

söt gröt, och detta blir en symbolik för ett annat levande, ett system som förhoppnings-

vis passar Arvid bättre. 

 För Robert så är Amerika inte en åker att bruka eller någonstans där de 

kan få utöva sin religion utan Amerika är avsaknad på en överhet som kan tvinga dem 

att göra saker. Robert och Arvid tillhör skaran “…de jordlösa, de skuldsatta, de betryck-

ta, de missnöjda…”, de som inte har något som håller dem kvar i Ljuder (U 12). För 

dem är utvandringen inte skrämmande, som för till exempel Kristina, utan mer ett även-

tyr. 

 Av alla som väljer att utvandra så är det bara Karl Oskar och Kristina som 

blir ifrågasatta varför de väljer att göra det. Bönder kommer och frågar Karl Oskar efter 

kyrkan varför de ”springa efter irrsken”, dessa bönder tycker att det är ”en anklagelse 

och förnärmelse mot hemsocknen” när Karl Oskar och Kristina väljer att utvandra (U 

212, 213). Dessa bönder kan inte förstå Karl Oskar eftersom för dem är ”[a]llt främ-

mande är farligt, men hemorten är känd och trygg” och dessa bönder är väl anpassade 
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till Ljuder (U 158). Karl Oskar blir även tillfrågad av prosten om det ”inte begäret efter 

vällevnad som driver dig att utflytta?”, prosten tycker nämligen att ”Karl Oskar Nilsson 

och hans hustru hörde till de duktigaste och kyrksammaste människorna i 

församlingen”, det är alltså ingen man vill bli av med till skillnad från till exempel Dan-

jel och Ulrika (U 264, 259). 

5.3 Att tillhöra ett del/helhet-system 
Att tillhöra ett del/helhet-system är inte alltid så lätt som det kanske kan verka. Det 

finns oskrivna lagar som man måste hålla sig till, och om man skulle överskrida dessa 

lager kan straffen bli hårda. Men det finns också en passerlighet för varje system, det 

handlar alltså inte bara om vad man själv vill.  Lämpligheten för en individ i ett del/hel-

het-system beror dels på systemet och dels på hur mycket tid individen har spenderat i 

systemet. Sjömännen har byt del/helhet-system för länge sen, de är nu mera folk som 

lever på havet i stället för land. Bönderna vill inte byta system till skeppet, alltså inte 

intresserade av att passa i Charlottas system, utan för bönderna är det enbart en tillfällig 

lösning.  

5.3.1 Att vara i ett lämpligt del/helhet-system 
Kapten Lorentz är den som ger sjömännens syn på havet och till skillnad från böndernas 

fasa över havet med dess djup och stormar så ger Lorentz en annan, mer positiv, vinkel 

på havet. Lorentz blir också en stereotyp av sjömäns synsätt på icke-sjömän och han 

drar alla som inte valt att bli sjömän över en kam “[f]ör kapten Lorentz var alla länder 

lika goda och lika usla. Landbacken var landbacken över hela världen […] Havet var 

den del av jordklotet där kloka människor framlevde sitt liv […] De kunde väl lika gär-

na vända sin torva i Sverige som i Amerika”, han kan inte förstå böndernas vilja att 

lämna Sverige för Amerika eftersom han inte kan förstå varför någon skulle vilja gå i 

land (U 326). Lorentz har varit sjöman ”i snart femtio är, och i tio år hade han fört den-

na gamla skutan, som var hans hem på jorden” och det är med ”olust och motvilja” som 

han för ”sitt fartyg i hamn” (U 324, 325). Han föredra att vara ”ute på rent vatten” och 

fruktar redan vid början av resan att han måste segla upp Hudsonfloden (U 333). Lo-

rentz är van sjöman och även under storm ”följde han med i sitt fartygs rörelser som om 

hans fötter hade varit fästa med sjutumsspikar” (U 535). 
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 Lorentz syn är väldig nedvärderande mot bönderna och han ”tänkte med 

saknad tillbaka på de många år, då Charlotta var en ren kofferdist” och han slapp den 

”den osundaste last som kunde finnas: Människor” (U 326, 336). Eftersom Lorentz ser 

på bönderna som last skapas en dubbel ställning för bönderna hos Lorentz. På ena sidan 

är de last, inte konstigare än att frakta säd eller tyg. På andra sidan är de människor. Han 

tycker att ”dessa bondlurkar […är] vidskepliga”, ”okunniga” och ”enfaldige” och liknar 

dem vid ”kaniner” (U 327, 518, 405, 536). Att sjömännen delar Lorentz syn på bönder-

na blir klart när de retas med Arvid eller att det är så uppenbart att Karl Oskar ”varsnade 

nog att det här sjöfolket missaktade bönder [… som] sämre varelser” (U 364). Detta till 

trots så känner Lorentz en viss medlidan för dessa ”arma jordråttorna”, och han vet att 

den ”godmodigaste” bonde blir i ”hårt väder […] ett vilddjur” (U 329). Hans vilja att 

försöka rädda Kristina, fast han tror att det redan är försent, visar att han har medlidande 

för bönderna, även om han inte kan förstå dem. Till skillnad från böndernas opasserlig-

het på Charlotta så har Lorentz blivit väl anpassad för detta systemet. 

5.3.2 Byta del/helhet-system 
Att byta del/helhet-system är inte så lätt som det kan verkar för bönderna. Bönderna vill 

byta det småländska systemet till det amerikanska systemet, men under resan blir de 

även delaktiga i ett tredje system: skeppet Charlotta. Men det här del/helhet-systemet 

passar det flesta bönder mycket dåligt; de blir sjuka av maten, av omgivningen och de-

ras kläder och skor som passar så bra på land är de mest till ogagn på havet. Att kunna 

följa med rullningarna av skeppet är få av bönderna förunnat och en av anledningarna är 

just deras skodon. Karl Oskar skaffar sig ett par nya stövlar precis innan avfärd, dessa 

”par stövlar av ekebarksgarvad oxhud, av bästa smorläder […] klackarna var beslagna 

med kraftiga järnsinkor” och de andra ”tunga fotbeklädnad, skor av grovläder och de 

bastanta storstövlarna, var dem bara till ogagn på skeppsdäckets glidande underlag”, 

Lorentz kallar dessa skodon för ”elefantfötter” och de är illa anpassade för skeppet (U 

274, 320, 329). 

 Att ett del/helhet-system kan passa vissa och inte andra är tydligt i roma-

nen. Till exempel är Ulrika den enda som inte får löss, Karl Oskar blir inte sjuk, han 

”var en av logerare på mellandäck som bäst tålde sjön”, men det blir Kristina, hon kräks 

och ”[s]ista gången var det grönaktigt” (U 456, 438). På samma sätt som utomjording-
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arna inte klara av vissa jordiska bakterier i The War of the Worlds så är Kristinas opas-

serlighet i Charlottas system slumpmässig, det finns ingen uträkning bakom varför just 

Kristina ska ha en så svår resa när till exempel Karl Oskar inte har det. För Kristina är 

resan en mardröm och hon tror flera gånger att hon ska dö, och hon är nära att göra det, 

innan de kommer fram till Amerika. För Kristina är bytet av del/helhet-system kanske 

svårast eftersom hon är den enda som inte ser Amerika som ett förlovat land, hon läng-

tar inte efter en veteåker på samma sätt som Karl Oskar, utan det enda som drivit henne 

till utvandring är Annas död. Ljuder är ett passade del/helhet-system för Kristina till 

skillnad från Charlotta.  

 Men det är inte bara ”[s]körbjugg och skeppsfeber” som tär på krafterna 

hos bönderna, många av dem uppskattar inte all den fria tiden (U 569). De är vana att 

arbeta och att helt plötligt gå sysslolösa är svårt rent mentalt, att tid kan ”bli något plåg-

samt som de måste försöka bli av med” har aldrig hänt för bönderna innan (U 502). Sen 

att det bor så många på en sån liten yta underlättar inte. Resan över havet spenderas på 

de dagar som går uppe på däck, ”stående, sittande, liggande eller halvliggande” (U 502). 

Berättande historier och delningar av ’det lilla extra’ som bönderna har tagit med sig, 

”en oskårad limpa […] en rökt och torkad fårbog […] smör […] ost” (U 502). Här för-

söker bönderna att återskapa de del/helhet-system de lämnat, det systemet de passade 

bättre in än skeppet. Även om de valde att lämna Småland så passar de ännu sämre på 

skeppet. 

 Robert är en av de som kan underhålla sig själv, och andra, både Arvid och 

Elin, då med läsning och undervisning i engelska, från en bok han köpt i Karlshamn 

som är ”’En handledning åt Invandrare, som vill inhämta nödtorftig kännedom om det 

engelska språket, för att något så när kunna taga sig fram därmed’” (U 474). Han har 

även Beskrifning öfwer Nord-Amerikas Förenta Stater att läsa ur (90-91). 

 Även Arvid tycker att resan är tämligen angenäm. Visst blir han sjuk och 

han biter sönder en tand på sin första skorpa, men han har varit dräng länge och för förs-

ta gången så behöver han inte gå upp tidigt, han behöver inte arbeta hela dagen och för 

Arvid blir tiden på skeppet den första tiden han har för sig själv. 

 Även om bönderna försöker att handskas med Charlotta så bra som de kan 

är det fortfarande inte i ett del/helhet-system som passar dem bra. 
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5.3.3 Att befinna sig i ett olämpligt del/helhet-system 
När utvandrarna har beslutat sig för sina resor måste de först vänta på våren, för det ”var 

den tjänligaste tiden på året att fara” (U 228). Bönder lever hela sina liv efter årstidernas 

skiftningar och ett av de största svårigheterna för bönderna är att havet ”inte uppvisade 

några av årstidens tecken” (U 513). För bönderna som är vana att bruka jorden tycks 

”denna ofruktbara och tomma öken, denna vattnets vida trakt, som kallades Atlantiska 

Oceanen” vara ett helvete (U 515). Här kan de inte odla något, inget kan växa här, till 

skillnad från Småland, som må vara stenigt, med fortfarande har kapaciteten till att ska-

pa nya resurser. Ytterligare en sak som är stor skillnad för bönderna är födan de får på 

skeppet, de ska få ”[f]ärskt vatten ur skeppets förråd […] en gång om dagen” vilket är 

en markant skillnad från hur det är på gården, till och med när det är torka i Ljuder finns 

det tillgång till vatten genom en källa i skogen (U 353). När andre styrman ska dela ut 

maten och poängterar han flera gånger att ”detta var utspisningen för en vecka”, det 

enda de kommer få dagligen är vatten, och det är enbart ”en kanna vatten åt var och en, 

till dryck och tvätt” (U 352-3, 353). Maten som delas ut är långt ifrån den kost som 

bönderna är vana vid, Karl Oskar vill ha sina potatis för att ”han var van att äta potäter 

varje dag” och till skillnad från ”den färsk födan på land” är maten på skeppet vald för 

att den ska hålla sig så långe som möjligt (U 359, 571). Det är ”skeppsbröd och skepps-

skorpor, salt fläsk, salt kött, smör, risgryn, korngryn, gula ärtor, salt sill, mjöl, socker, 

sirap, senap, salt och peppar” där ”skeppsskorpa, hård som en stenflisa” och gör att Ar-

vid biter sönder en tand, det är alltså inte en kost som bönderna kan leva väl på (U 354-

355, 356). Men det är ytterligare ett problem med maten och det är att även om den är 

vald för att hålla länge så blir fläsket härsket och ”[s]keppsvattnet hade blivit gammalt i 

kärlen” (U 457).  

 Utvandrarnas första möte med havet och skeppet Charlotta lämnar dem 

oroliga för att de ”hade föreställt sig” något ”större än denna båt”, något ”mycket större” 

(U 313). Skeppet har en längd av ”40 steg och bredden till 8 steg […] de största 

bondstugorna därhemma var lika stort” märker Robert och Arvid när det undersöker 

skeppet, alltså inte större än en gård hemma i Ljuder, men med många skillnader (U 

342). På skeppet finns det till exempel inte fri tillgång till varken vatten, mat eller yta. 

Och på den yta ska det leva ”nära hundra människor ihopträngda”, utvandrarna är bosat-

ta på mellandäck, och där är de ”alla lika hjälplösa”, där ”[h]ela den levande världen 
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bestod av detta gamla nötta däck” där de är ”instängda som fångar innanför dess 

reling” (U 432, 320, 516, 320). 

 Skeppet råkar även ut för storm ett flertal gånger men det är den första 

som är värst för nästan alla bönder. De har haft en lugn färd men helt plötsligt så händer 

det att ”det fromma, fredliga havet började förvandlas: ett odjur” (U 428). Under perio-

der blir det ännu värre som när ”tjock dimma som förminskade […] värld[en och …] 

trånga rum ännu trängre”, allt detta är väldigt jobbigt för bönderna som är vana att kun-

na ”förflytta sig fritt på marken, där utrymmet alltid räckte till” (U 516, 320). Det är en 

stor omställning för bönderna när de kommer ut på havet som ”[m]ed otympliga, fam-

lande rörelser och klumpiga, osäkra steg gick de över däcksplankorna” det är nämligen 

en stor skillnad på ”livet på den orörliga marken och på det rörliga havet” och ”[d]e 

rådde inte längre själva över sina rörelser, de måste rätta sig efter havets” (U 320, 319, 

320).  Det finns även en hel del saker som enbart är främmande för bönderna till exem-

pel att det finns ”ett hisnande djup där under skeppets botten” som Robert uttrycker det, 

vilket är något de inte är vana vid (U 356). Robert läser ”Om hafwets storlek” från Na-

turläran och kommer fram till att ”det var ingen som rådde om havet” vilket gör att han 

tidigt börjar längta efter havet, han är även en av de få bönder som ser något positivt i 

havet (U 56). 

 Bönderna ”misstrodde havet; det var okänt och vådligt” de kan inte se för-

ändringen i havet på samma sätt som det är förändring på land, där om man rör sig pas-

serar landmärken hela tiden, för bönderna är ”[d]et var ständigt samma trakt, det var 

HAVET” (U 321, 514). På havet finns det en stor avsaknad av djur, enbart människor 

och löss, där bönderna är vana vid att vara omkring djur hela tiden vilket gör att havet 

verkar ännu ödsligare än vad det är. Bönderna ser bara en yta, inte var som är under. För 

bönderna är havet en yta och ett djup under skeppet. Detta djupet är tomt, ett öde land-

skap, där finns det ingenting. Att havet har mängder med fiskar och däggdjur verkar inte 

gå upp för bönderna då de inte kan se dem. 

  

6. Sammanfattning och slutsats 
”Det var en tyst kamp”, där är förändring det enda naturliga sättet för vilket systemet 

som helt att överleva (U 26).  
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 Att inse att människan är lika mycket del av ett större föränderligt syste-

met, som även innefattar djur och växter, kan vara svårt då vårt synsätt är grundat i att 

vi först och främst delar in världen omkring oss i Människa och Allt annat.  Och genom 

allt använda mig av termen del/helhet-system hoppas jag att jag har kunnat illustrera att 

människan är en del av ekosystemet. För att lyfta fram att människan är en del av detta 

större del/helhet-system har jag i denna uppsats lyft fram en mängd olika saker som 

sammanfaller med detta, från hur Naturen kan ses som förrädare när den inte längre kan 

föda de människor som lever i den, till att även kulturella anledningar påverkar samhäl-

le på samma sätt som Naturen. För bönderna som väljer att lämna Ljuder är beslutet att 

utvandra vitt skilda, men de väljer i alla fall samma lösning, att söka lyckan någon an-

nanstans. Att Ljuder vill ha kvar vissa, som Karl Oskar och Kristina, men vill bli av 

med andra, som Danjel och Ulrika, kan bevisa att del/helhet-system passar vissa delar 

bättre andra. Ett ekosystem behöver alltid förändras och inga delar är viktigare än de 

andra. Blir det ett bra grödår kan ekosystemet föda många, men blir det missväxt finns 

det inte tillräckligt med resurser och djur, växter och människor kommer att dö, något 

som är naturligt. I ett stabilt ekosystem finns det alltid förändring och det faktum att 

människan har lyckat att skapa hjälpmedel för att överleva under svårare förhållande har 

även påverkat del/helhet-systemet som helhet, eftersom befolkningen enbart ökar måste 

delar till slut flytta till nya ställen för att ekosystem inte kan skapa föda åt alla. 

 Att titta på ett skepp som ett enskilt del/helhet-system underlättar en illust-

ration om hur ett avskilt ekosystem kan fungera. På skeppet finns det bara en viss 

mängd mat, en viss mängd vatten och om det är för många människor använder de re-

surserna för fort. På samma sätt som det finns skillnader inom olika del/helhet-system 

så finns det även likheter. Ljuder tillåter inte invandring och det gör inte heller Charlot-

ta när de lämnat hamnen. Men även om inget nytt kan tillföras så förändras systemet 

hela tiden, då främst med användning av resurser och död. Vidare är skeppet en bra il-

lustration av att Jorden är ett skepp i rymdhavet och för att påvisa att Jorden inte kan 

skapa nya resurser i oändligheten till hur många som helst. 

 Ett del/helhet-system kan passa olika delar olika bra, något som blir tyd-

ligt för bönderna på havet. Svårigheterna ombord skeppet genomlevs av bönderna men 

detta systemet är inte deras, och de väntar enbart på när de kan få komma till ett system 

där de passar in igen. För bönderna kan bara vara bönder och på havet finns det inga 
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åkrar att så eller plöja. Havet är sjömännens system och de skulle med stor sannolikhet 

vantrivas lika mycket på land som bönderna gör på havet. 

 Slutligen tror jag att skapa dualistiska par så som; Kultur/Natur, Man/

Kvinna, Ljus/Mörker, inte kommer att hjälpa oss längre. De här paren har fyllt sin upp-

gift, att i vissa fall lyfta fram något som är undangömt. Jag tror att det nu handlar om att 

inse att alla dessa delar är något som sitter ihop, att inse att om vi förtrycker en del, eller 

helt utrotar den, så kommer det även att påverka det som blir kvar. Utvandrarna lämnar 

Sverige i massor, sökandes bättre liv, men vad hände med de som stannade kvar? De 

fick mer att äta, mer jord att plöja, tack vare att utvandrarna lämnat Sverige. Men hur 

påverkades hela del/helhet-systemet? Var utvandringen till Amerika det bästa för Jor-

den? Detta är frågor jag inte kan svara på, men likväl är viktiga att ställa sig. Förändring 

är något vi alla måste gå igenom, på samma sätt som bönderna från Ljuder inte längre är 

samma bönder som lämnat Småland när de anländer i Amerika.  
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Bilaga 1 

Kort introduktion om romanen Utvandrarna 

I Ljuder finns sextondels hemmanet Korpamoen, en gård uppförd av Nils. Nils och hans 

fru, Märta, är de första som bor på Korpamoen, men tvingas sälja gården när Nils blir 

krympling. Nils och Märta har tre barn, Karl Oskar, Lydia och Robert. Nils säljer gården 

till Karl Oskar, som vid tillfället är 21 år. Karl Oskar gifter sig med Kristina, som är 17 

år, och flyttar in på Korpamoen. De kommer att få barnen Anna, Johan, Lill-Märta och 

Harald. Karl Oskar och Kristina kan räknas som huvudkaraktärer inom hela romansvi-

ten, men det finns flera andra viktiga, till exempel Robert, Karl Oskars tio år yngre bror.  

 Robert passar inte in i samhället då han är både beläst och ofta drömmer 

sig bort, då främst till Amerika, där han kan slippa alla husbönder. Robert arbetar som 

lill-dräng hos Aaron på Nybacken, något han desperat inte vill och till sist rymmer ifrån. 

Det enda positiva med Roberts drängtjänst är att han träffar Arvid, som också är dräng 

hos Aaron. Arvid vill också lämna Ljuder, men till skillnad från Robert så är det för att 

han fått ett öknamn, Tjuren. Aarons mor har spridit ryckte om att Arvid skulle haft tide-

lag med en ko, och när öknamnet spritt sig så vill inte folk att ha med honom att göra. 

Arvid har dock tur i att Kristinas morbror Danjel anställer honom som dräng och betalar 

överfärden till Amerika för honom.  

 Danjel har återupplivat åkerinismen, en frireligiös rörelse grundad i kris-

tendomen som skapades och ledes av Åke Svensson, Danjels morbror. Danjel har gått 

ifrån att vara en exemplarisk bonde till att ta upp sin döda morbrors frikyrkliga syn. Han 

leder en liten grupp människor, som består av många av samhället utstötta, som till ex-

empel Arvid och Ulrika. Ulrika är den mest välkända prostituerad i Ljuder socken som 

även hon får en religiös uppvaknelse med stöd från Danjel. Hon har en oäkta dotter som 

heter Elin. 

 I Ljuder finns två karaktärer som på ett eller annat sätt utövar förtryck mot 

de som väljer att utvandra och i vissa fall påtvingar utvandringen. Det är Enok Brusan-

der som är prost i socknen och representerar det andliga förtrycket, han kämpar främst 

emot Danjel och Ulrika. Den andra är Alexander Lönnegren, kronlänsman, han repre-

senterar det världsliga förtrycket, och är störst hot mot Robert, då Robert avgår från 

drängtjänsten utan lov.  
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 Under resan över havet är Kapten Lorentz som är skeppare på Charlotta 

ansvarig för att föra utvandrarna till Amerika. Han är van sjöman som på sista åren bör-

jat segla med utvandrare till Amerika. På skeppet är han både ansvarig både för den 

andliga och världsliga välbefinnandet för bönderna som har en skräckblandad upplevs 

av honom. Skeppet Charlotta är ett mindre fartyg och på det ska 94 människor samleva, 

var av 78 är bönder. Resan är hård för bönderna och de råkar ut för flera stormar innan 

det äntligen får se Amerikas land. 
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