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Abstract  

Andreas Wendelsson: Känn ditt land(skap)! En komparativ analys av natursyner i Svenska 

Turistföreningens landskapsserier (2020). Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad 

nivå, självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. Örebro universitet, Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

This bachelor thesis analyzes and compares the view of nature in Svenska Turistföreningen’s 

yearbooks from 1930 and 1975 where the province of Närke is the central theme. The thesis 

applies a combination of Garrad’s ecocritical tropes and Erlandsson-Hammargren’s concepts 

of view of nature in order to discuss how views of nature are expressed. The results point to 

an overall shift in how nature is portrayed and what values are attributed to it. The yearbook 

from 1930 mediates a view of nature where it is mostly perceived to have provided a basis for 

the province’s inhabitants to live and thrive in it. The volume from 1975 is on the other hand 

characterized by a problematic stance to nature and mans impact on it. 

Keywords: View of nature, Ecocriticism, Svenska Turistföreningen, Nature essay  
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1. Inledning 

I syftesavsnittet om gymnasieämnet svenska skriver Skolverket om hur mötet med olika 

”typer av texter” ska verka som ett medel för att främja utveckling av elevers referensramar: 

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

(Skolverket 2011). 

 

Skolverkets formulering om att eleverna ska ges möjlighet att använda texter för att utveckla 

”förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” 

följs dock inte av någon konkret definition. Vilka typer av ”tankar och föreställningsvärldar” 

som eleverna ska få tillgång lämnas alltså helt öppet för läraren att styra. Något som kan sägas 

vara högst aktuellt i dagens klimatpolitiska agenda handlar om hur människor på olika sätt 

tänker om och föreställer sig naturen. 

     Litteraturvetaren Erik Erlandsson-Hammargren diskuterar i inledningen till sin avhandling 

Från alpromantik till hembygdsromantik om vad som ligger till grund för hur synen på 

naturen förändras. Erlandsson-Hammargren anser att under de senaste 150 åren har 

industrialiseringens drastiska naturförändringar i form av ”nedhuggna skogar” och 

”exploaterade berg” kommit att utgöra en del av hur vi uppfattar naturen – både på individuell 

och nationell nivå. Han anmärker samtidigt att hur vi föreställer oss naturen även är socialt 

konstruerat. Hur naturen skildras i text är inte, enligt Erlandsson-Hammargren statiskt och på 

förhand givet. Naturen själv ”har inga etiketter” och det är inte endast skildringar av den i sig 

som kan upptäckas i naturbeskrivningar utan även de ”sociala och kulturella kontexter” i vilka 

de förekommer. (Erlandsson-Hammargren 2006, s. 14). 

     Som blivande ämneslärare i svenska och historia finner jag det intressant och relevant att 

fördjupa mig i hur förmedlandet av föreställningar och värderingar kommer till uttryck i text. 

I denna studie jämförs hur och vilka värderingar av naturen som kommer till uttryck i Svenska 

Turistföreningens landskapsserier. Här kan det didaktiska innehållet som förmedlas sägas vara 

just kunskap om Sveriges landskap. I detta sammanhang behandlar jag hur värderingar av 

naturen kommer till uttryck.  

     Undersökningen har alltså stor relevans för min yrkesutövning. Detta genom att jag 

fördjupar mig i ett material där resultatet kan bidra med en större förståelse för att i 
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undervisningen närma sig en diskussion om hur ”tankar och föreställningsvärldar” kommer 

till uttryck samt att de är föränderliga. Genom denna undersökning ämnar jag bidra med 

kunskap om hur olika sätt att värdera och framställa naturen kan komma till uttryck i samband 

med att kunskap om ett landskap förmedlas. Uppsatsens resultat kan därför även främja min 

undervisning att, som Skolverket formulerar, ge eleverna möjlighet att ”se såväl det 

särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum”. 

     Att undersökningsobjektet i min uppsats är just Svenska Turistföreningens årsbok 

motiverar jag utifrån årsbokens stora spridning och (inledningsvis) folkbildande strävan. Det 

senare utvecklar jag i avsnittet ” Svenska Turistföreningens historiska bakgrund och 

bildningssträvan”.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att via en kvalitativ och komparativ textanalys beskriva hur olika 

natursyner i Svenska Turistföreningens årsskrifter från 1930, och 1975 kommer till uttryck i 

samband med hur man skriver om och skildrar Sveriges landskap. I de två volymerna står 

Närke som huvudtema. Jag gör inga anspråk på att min studie ger en förståelse för 

framträdande natursyner i STF:s två landskapsserier som helhet. Däremot strävar jag efter att 

den ska kunna ge en god ingång till hur det kan se ut. Jag ämnar undersöka kontinuitet och 

förändring mellan de två volymernas texter när det gäller hur olika framträdande natursyner i 

förhållande till landskapet Närke skapas och reproduceras. Avslutningsvis diskuterar jag hur 

resultaten kan användas i en klassrumssituation. De frågeställningar jag ämnar besvara lyder: 

 

• Vilka framträdande natursyner kan synliggöras i de två volymerna och vilka 

föreställningar och värderingar kan då urskiljas? 

• Hur kommer de framträdande natursynerna till uttryck och i vilka sammanhang? 

 

Den fråga som enbart kommer diskuteras lyder:  

 

• Hur kan texter som bär på olika natursyner användas i svenskämnet? 
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1.3 Svenska Turistföreningens historiska bakgrund och bildningssträvan 

Svenska Turistföreningen är en ideell förening som bedriver olika verksamheter med syftet att 

främja turism och friluftslivet i Sverige. Föreningens bakgrund och utveckling ska här 

redogöras för. Jag kommer därefter även att diskutera hur STF kan ses ha varit en stor social 

aktör i fråga om att sprida föreställningar om de svenska landskapen. 

    Vid en sammankomst av akademiker i Uppsala bildades 1885 Svenska Turistföreningen 

(hädanefter STF) efter europeiska föredömen utifrån ett intresse för alp- och fjällområdena 

samt naturen som helhet. Under STF:s inledande år kom dess medlemmar att främst omfatta 

över- och medelklassen med akademisk bakgrund och intressen (Erlandsson-Hammargren 

2006, s. 31). I föreningens stadgar stod det att den har som ”ändamål att utveckla och 

underlätta turistlifvet i Sverige.” (STF 1886, s. 4.). Detta utvidgades, fem år senare, till att 

även inneha ett bildningssyfte med en nationalistisk prägel där man sökte: ”i fosterlandets 

intresse utveckla och underlätta turistväsendet inom Sverige samt arbeta för spridandet av 

kännedom om land och folk.” (STF 1891, s. 156.).  

     Föreningens starka bildningssyfte ansåg STF 1910, då upplagan av årsskrifterna utgjorde 

546 250 exemplar, ha spelat en stor roll i Sveriges folkbildning genom beskrivningarna av 

Sveriges landskap. Då hade föreningens medlemsantal växt från 74 (1886) till knappt 10 000. 

Man kom, utifrån den ökande upplagan av årsskrifterna, att se sig själva som inte endast 

turismfrämjande utan även som en folkbildande institution. Således hade föreningen 

förändrats i förhållande till vilka grupper man vände sig till. Från att inledningsvis vänt sig till 

akademiska och högre sociala klasser kom STF istället att via bildningssträvan vända sig mot 

en bredare allmänhet. (Erlandsson-Hammargren 2006, s. 32 f.). 

     Att STF som förening kom att gå från att vara en exklusiv turistklubb till att sprida sig till 

övriga samhällsklasser menar idéhistorikern Lena Eskilsson i sin artikel ” Svenska 

turistföreningen från fjäll till friluftsliv: från den vetenskaplige vildmarksmannen till den 

cyklande husmodern” kan ses som en spegling av den demokratiseringsprocess som skedde i 

det svenska samhället under slutet av 1910-talet. Under tiden växte även ett intresse för 

hembygden vilket hade sin grund i det sena 1800-talets regionala fornminnesföreningar. Dock 

utmärktes 1910-talets hembygdsintresse av att inte längre ha akademiska förtecken utan var 

en ”vittomfattande folkrörelse” enligt Eskilsson (Eskilsson 1996, s. 257 ff.). 

     Ett år efter föreningens bildande började man 1886 publicera sina årsskrifter vilka sedan 

utgavs oavbrutet fram till 2013. 1915 påbörjades föreningens första landskapsserie där 

Sveriges landskap kom att belysas ett och ett i varje årsskrift fram till 1940. Det första 
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landskapet som behandlades var Uppland vilket mottogs väl av läsarna. STF:s verkställande 

direktör (åren 1958–1981) Halvar Sehlin skriver i boken Känn ditt land – STF:s roll i den 

svenska turismens historia om vissa mönster i landskapsseriens utformning och nämner att 

endast halva volymerna behandlade ”landskapet i fråga”. Resten innehöll texter om fjällen, 

andra geografiska områden och teman. Det utvecklades även en tradition, menar Sehlin, av att 

en skönlitterär författare med anknytning till landskapen fick ett inledande kapitel i 

årsskrifterna. (Sehlin 1998, s. 160 f.)  

     Eskilsson framhåller att initiativet till landskapsserien kom från redaktören Ezaline 

Boheman som var aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Eskilsson menar att den har sin 

bakgrund i Bohemans politiska strävanden där syftet var att främja en demokratisering av 

turismen i Sverige. (Ibid. s. 273 f.). 1961 inleddes sedan STF:s andra landskapsserie där man 

åter igen behandlade landskapen i enskilda volymer. 

     I Svenska Turistföreningens årsskrift från 1930 skriver författaren och journalisten Ludvig 

Nordström om den vid tiden blomstrande skoindustrin:  

 

Närkes ära är Närkes skoindustri, som under den korta tiden av ett kvarts sekel förvandlat 

landskapet till en centralpunkt för hela den svenska skofabrikationen, och att detta verk måste 

räknas såsom landskapets mest ärofulla insats i det modärna Sveriges historia beror därpå, att 

nämnda industri skapats helt och hållet av det närkiska folket självt, genom en rad duktiga män, 

vilka startat med två tomma händer och endast genom klokhet, energi och karaktärsfasthet 

åstadkommit detta storverk. (Nordström 1930, s. 145) 

 

I kapitlet ”Närkes Ära”, ger den stockholmske författaren en hyllande beskrivning av Närkes 

skoindustri. Denna skildras av Nordström som ett storverk, en ärofull insats för nationen. 

Närkes invånare benämns som ”det närkiska folket” och tillskrivs äran till att ha bidragit till 

Sveriges industriutveckling. Närmast mytiskt beskriver Nordström hur närkingarna startat 

denna ärorika skoindustri från materiellt sett ingenting, men att det gjorts möjligt av 

närkingarnas flinka egenskaper. Bilden av det regionalt utmärkande kloka och 

”karaktärsfasta” folket i Närke kopplas här ihop med dess betydelse för det nationella – det 

moderna Sverige. (Ibid. 1930) 

     Historikern Peter Aronsson skriver i Regionernas roll i Sveriges historia om hur svenska 

regioner (landskap och landsdelar) behandlats i historisk forskning samt vilka faktiska 

betydelser de haft i samhällsutvecklingen. Aronsson menar att det på flera håll i Europa under 

1800-talets slut växte fram en strävan ” […] att bygga regional identitet som ett led i 

nationsbyggandet […]” (Aronsson, 1995, s. 155). Vid perioden kopplas nationen och olika 
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landskapskynnen samman, en rad slags inneboende egenskaper vilka utgör gruppers 

karaktärsdrag. Egenskaperna, menar Aronsson, speglades ofta i vad som utmärkte 

landskapens natur: ” […] tysta och kärva norrlänningar liknar sina skogar och avstånd; feta 

och godmodiga skåningar sina åkrar […]”. Poängen med framställningen av kynnen (vilket 

citatet från Nordström kan ses som ett exempel på) var att påvisa den regionala kulturella 

variationen i landet. (Ibid. s. 89).       

     Om hur landskap konstrueras diskuterar museologen Torkel Molin i Kulturarvens 

Dynamik (Molin, 2004 s. 43 ff.). Molin talar om begreppet antikvariskt landskap vilket han 

definierar som ett geografiskt område där mening och förståelse skapas utifrån ” […] ting till 

vilka olika återberättade minnen kopplas.” (Ibid. s. 43). Enligt Molin utvecklas kollektiva 

minnen då föreställningar om ting fungerar som gemensamma referenspunkter och återbrukas 

för att minnas bland annat historiska händelser. Hur vi tolkar och tillskriver ting betydelse, 

påpekar Molin, påverkas av våra subjektiva referensramar. Dock har möjligheter för 

personliga tolkningar av omgivningen och händelser ersatts av ”förklarande texter” vilka styr 

läsaren och hur denne uppfattar händelser och ting. Våra föreställningar om landskap, menar 

Molin, bygger minst lika mycket på vad texter förmedlar till oss om dem som 

minnesmarkörer gör. (Ibid. s. 44).  

   Molin framhåller att antikvariska landskap konstrueras utifrån två praktiker: en läsande och 

en präglande. Den läsande praktiken handlar om att föreställningar om landskapen skapas vid 

mötet och tolkningen av omgivningen och dess texter. Det Molin syftar på med 

betydelsebärande ”texter” är minnesstenar, beskrivningar och skyltar i och om det fysiska 

landskapet. Texterna fungerar, menar Molin, som utgångspunkter för att skapa föreställningar 

om landskap. I den präglande praktiken förmedlas dessa (om)tolkningar av landskapet vidare.  

     Det antikvariska landskapet och föreställningar om det är alltså i ständig förändring. Dock 

medför långtgående traderade föreställningar att nya uppfattningar till viss del alltid bygger på 

historiskt etablerade. Således, menar Molin, blir det svårare att skjuta till helt nya 

beskrivningar och uppfattningar om antikvariska landskap till ”redan etablerade läsningar ” 

(Ibid. s. 46). 

     Svenska Turistföreningen kan i detta sammanhang betraktas som en historiskt stor aktör (i 

samband) när det gäller att styra och reproducera allmänna föreställningar om de svenska 

landskapen. Detta utifrån dels föreningens långa serie av årsskrifter vilka publicerats i stora 

upplagor från år 1889–2013 och dels genom deras strävan efter folkbildning via kartläggandet 

av Sveriges land(skap) och dess folk (STF 1891, s. 156). 
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Landskapsserien fick tidigt ett stort genomslag i den svenska skolundervisningen, menar 

Sehlin. Han påpekar att folkskollärarna vid år 1932 utgjorde hela åtta procent av det totala 

medlemstalet i föreningen och att årsskriften vid början av 1930-talet kom att bli: ”den mest 

spridda boken med geografiskt innehåll” (Sehlin, s. 161). 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Här redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter. I samband med detta presenteras 

naturbegreppet, natursyn, ekokritik och Garrards ekokritiska troper samt 

landskapsbegreppet. Dessa bidrar på olika vis med teoretiska och analytiska verktyg samt 

utgångspunkter för diskussion av materialet och de resultat som följer av min analys.  

 

1.4.1 Naturbegreppet 

Ett centralt begrepp i denna uppsats är natur(en), och då främst i samband med min analys av 

natursyn i STF:s årsskrifter. Själva definitionen av natursyn tillämpar jag utifrån Sörlin, likt 

Erlandsson-Hammargren. Men vad Sörlin själv ser som just natur och ”icke-natur”, i 

samband med sin definition av natursyn, förklarar han aldrig uttryckligen i boken. Det blir 

därför vid en första anblick problematiskt att förstå vad han menar att människor har 

föränderliga attityder, värderingar och ideologiska intressen om. Dock använder han ord som 

”miljö” och ”omgivning” vilket gör att man kan ana hans uppfattning av naturen som en typ 

av fysisk omgivning. (Sörlin, s. 26 ff.) 

     Tittar man i Svenska Akademiens ordbok finner man en rad språkhistoriska definitioner av 

begreppet. För att nämna ett par intressanta och här relevanta exempel kan naturen betraktas 

som: ”tillstånd av ursprunglighet l. primitivitet, enkla o. okomplicerade levnadsförhållanden; 

frihet från förkonstling […]” (Dahlin 1747) samt: 

  

[…] beteckning för den människan omgivande fysiska, kroppsliga världen med däri inneboende 

krafter; vanl. med särskild tanke på jordklotet (med den omgivande atmosfären); ofta ss. generell 

beteckning för de delar av jordens yta som icke upptagas av bebyggelse o. dyl. för den fysiska 

värklighet (inom ett visst område) som icke är människovärk; (Columbus, 1647) 

 

Utifrån dessa beskrivningar av ordet kan en dikotomi urskiljas mellan naturen, som får stå för 

det ursprungliga, okonstlade, det som är fritt från mänsklig påverkan, och just människan som 
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påverkar den och i sig självt inte är natur. I det senare citatet ges en definition av natur som 

den ”fysiska, kroppsliga världen”, ett område som inte är påverkat av människan. Alltså en 

fysisk plats som existerar fritt, opåverkad och avsides från människan. Man kan dock fråga 

sig om något sådant område egentligen finns och i så fall var. Definitionen av naturen utifrån 

kriteriet att den är en plats opåverkad av människan faller nämligen mycket lätt vid 

exempelvis olika luftföroreningar vilket påverkar luften överallt om än i olika grad. Naturen 

skulle heller inte helt och hållet kunna vara skyddade områden som definieras som ”urskog” 

eller liknande, då det bakom skyddsområden finns politiska beslut om hur det ska avgränsas, 

alltså en indirekt mänsklig påverkan. Dock ska det poängteras att denna tanke om naturen som 

en plats som är avskild och opåverkad från människan är viktig för att närma sig min 

definition av begreppet. 

     Utifrån ovanstående resonemang är det svårt att greppa en konkret definition av vad som är 

natur och inte. För att effektivt utföra analysen har jag därför valt att konkretisera och 

generalisera vad jag i denna uppsats betraktar som natur och ”icke-natur”.  

     Min definition av naturbegreppet utgår från en av de diskurser om natur som Kate Soper 

diskuterar kring i sin bok What is nature?. Ett sätt att se på naturen, menar Soper, är som ett 

”ytbegrepp” så som det, enligt henne, används i vardagen. Med detta menar hon natur som 

”vanliga” observerbara egenskaper i världen. Här likställer hon det icke-urbana som natur och 

det naturliga. Soper ger exempel på vad som uppfattas som natur med miljöer som vildmarken 

och landsbygden/det lantliga. Detta står i motsats till det icke-naturliga som urbana och 

industriella miljöer. Naturen är också, menar Soper, något vi direkt upplever och som estetiskt 

uppskattas. I detta sammanhang är naturen omgivningen, det som ” […] we have destroyed 

and polluted and are asked to conserve and preserve”. Naturen är i denna mening, anser 

Soper, en icke-urban miljö som människan på olika sätt har påverkat. (Soper 1995, s. 156).  

     Vad är det då jag letar efter när jag analyserar natursyner i de två årsskrifterna utifrån 

skildringar av naturen? Jag definierar, likt Soper, naturen som en miljö vilken står som 

motsats till det urbana. Exempel på hur naturen skildras i materialet är alltså beskrivningar 

kopplade till miljöer likt landsbygd, skog och vattendrag. Hyttorna ser jag (som de framställs i 

materialet) som en del av den historiska landsbygden och därför ryms dessa under 

naturbegreppet. Det urbana framställs istället genom platser så som städer och moderna 

industrier. De senare nämnda typerna av miljöer definieras här som icke-natur. För det andra 

definierar jag inte naturen som avskild eller opåverkad från människan. Naturen som skildras 

i volymerna kan nämligen knappast sägas vara opåverkad från människan eller avsides den. 
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Detta då exempelvis landsbygden ofta skildras i samband med hembygd och folk och 

reseberättelser i samband med vilka verksamheter man vid platsen ägnar sig åt. 

     I min avgränsning ryms dock inte endast ”traditionella” naturskildringar av miljöer som 

landsbygden, skog och mark utan även de avsnitt som i första hand skildrar urbana miljöer 

som industrier och städer. De senare nämnda miljöerna har nämligen, likt de förra, ett 

betydande utrymme i mitt undersökta material vilket jag anser att min analys bör omfatta för 

att kunna påvisa en tydligare bild av förekommande natursyner i årsskrifterna. Dessa 

omgivningar präglas nämligen i lika hög grad av attityder, värderingar och föreställningar i 

materialet vilka även kan kopplas till en övergripande diskussion om natursyner i samband 

med skildringar av ett landskap. Jag anser alltså att det finns ett stort värde i att inte bortse 

från dessa typer av miljöer i min analys, även om de mer indirekt än direkt berör 

föreställningar om naturen, då det positivt kan påverka resultatens validitet. Detta eftersom de 

argument som förs i min analys och diskussion kring natursyner i årsskrifterna kan stärkas 

och nyanseras genom att bland annat jämföra med hur naturen och icke-natur på olika sätt 

framställs. Detta handlar alltså om att tydligare kunna påvisa framträdande natursyner, vilka 

egenskaper som är säregna för naturen genom att även inkludera dikotomin mellan natur och 

icke-natur. 

 

1.4.2 Natursyn 

Då denna uppsats syftar till att undersöka och analysera natursyner i STF:s årsskrifter ska 

begreppet härmed diskuteras. Idéhistorikern Sverker Sörlin talar om begreppet natursyn i 

samband med sin diskussion kring hur historiska samhällsförändringar avspeglas i människors 

förändrade hållning till sin omgivning. Han påstår att begreppet är omfattande eftersom det 

täcker ”attityder, estetiska och moraliska föreställningar om naturen som människor hyser” 

(Sörlin, 1991, s. 26). Sörlin menar att natursyner ofta kan vara präglade av politiska ideologier 

eller att de kan ses som ”ett uttryck för intressen av olika slag” (Ibid.). Natursyner är 

följaktligen präglade av sin historiska samtid. Därför förekommer olika framträdande 

natursyner genom olika tidsperioder. Ett exempel på hur historisk utveckling format 

natursynen ger Sörlin när han diskuterar framväxten av den, enligt honom, idag rådande 

dominerande natursynen, den mekanistiska, vilken vuxit fram och utvecklats sedan den 

vetenskapliga revolutionens framväxt under 1600- och 1700-talen. De naturvetenskapliga 

strävandena om att objektivt värdera världen har, anser Sörlin, kommit att prägla natursynen 

och ersatt en tidigare, magisk syn på naturen där den uppfattades som levande och ”laddad 

med avsikter”. I den mekanistiska natursynen råder istället distans mellan människan och 
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naturen där det är människan som ses som levande medan naturen styrs av mekanik och lagar. 

Naturen ses här som för människan att utnyttja för sitt egna välstånd. (Ibid. s. 71 ff). 

Samtidigt, påpekar Sörlin, att det fanns även andra natursyner i väst under denna tid då den 

mekanistiska växte fram. Till exempel grodde under 1700- och 1800-talen en kontrasterande 

natursyn utifrån romantikens förtecken där människa och natur istället sågs vara 

sammanlänkade, där de båda hörde samman i en ”ande som genomsyrar hela tillvaron och 

därmed förenar naturligt och mänskligt (Ibid. s. 107).  

     Sörlin framför ett vetenskapshistoriskt perspektiv när han framhåller hur det västerländska 

samhällets förhållande till sin omgivning kommit att snabbt förändrats under de senaste 

decennierna. Sörlin påpekar att utifrån en framväxande diskurs om miljöproblem har också ett 

nytt metaforiskt ”naturkontrakt” etablerats i vilket vi ”inte bara har rättigheter i förhållande till 

vår omgivning, utan också skyldigheter”. (Sörlin, 1991, s. 18 ff.).  

     Sörlin lyfter en, för denna uppsats syfte, intressant aspekt när han diskuterar vad som 

framkallar förändringar i dominerande natursyner. Här anser han att förändring av natursyn 

växer fram utifrån ”sociala och ekonomiska skeenden” i samhället. Alltså avspeglas sociala 

och ekonomiska samhällsförändringar i människors föreställningar om naturen och vilken roll 

den tillskrivs. Det råder också, enligt Sörlin, en växelverkan där även en förändrad natursyn i 

sin tur påverkar människors praxis. Alltså hur människor handlar i kontexter som rör naturen 

påverkas av dominerande natursyner. (Ibid. s. 27) 

     Kritiken Sörlin för fram kring definitionen av begreppet handlar om att det kan vara svårt 

att vid en undersökning komma åt en total uppfattning av allmänhetens rådande natursyner 

eftersom det inte är dessa som i huvudsak förmedlas i skrift (Ibid). Det är således inte 

allmänhetens rådande natursyner som i första hand kan förklaras utifrån de årsskrifter jag 

undersöker. Det är istället snarare, som Sörlin påpekar, natursyner kopplade till olika ”sociala 

aktörer”, det vill säga olika människor, organisationer, företag eller andra majoritetsgrupper. 

Samtidigt påpekar Sörlin, att dominerande natursyner har en hegemoniserande effekt och 

således styr vilken natursyn som kommer att vara dominerande i ett samhälle. Natursyner 

strukturerar alltså hur vi föreställer oss naturen. (Ibid. s. 26 f.).  

     Här skulle man kunna dra en parallell till studiet av STF:s årsskrifter och de där 

förekommande natursynerna. Sörlins diskussion kring natursyner är av högsta relevans för 

min studie. Utifrån STF:s stora spridning kan de ses som en viktig social aktör när det gäller 

att konstruera och reproducera natursyn. Jag ansluter mig till Sörlins definition i den mening 

att det omfattar attityder, värderingar och föreställningar om naturen och hur människor 
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förhåller sig till den. Det är således i denna betydelse natursyn används i min undersökning 

och det är dessa aspekter jag är särskilt uppmärksam på i min analys.  

     Begreppet är centralt i Erlandsson-Hammargrens avhandling. Han menar att natursyner 

handlar om ”attityder, och idéer, etiska, moraliska, religiösa, samhälleliga och 

naturvetenskapliga föreställningar om naturen som människor omfattar och har omfattat” 

(Ibid. s. 15). Föreställningar om naturen och vilka värden som tillskrivs den ses följaktligen av 

Erlandsson-Hammargren som socialt konstruerade. Han poängterar även att natursyner är 

föränderliga då de speglas i rådande filosofiska och/eller politiska tankesystem. Han ser också 

ett samband mellan förändrad natursyn och historisk utveckling.  Natursyn handlar dock, 

menar Erlandsson Hammargren, inte endast om att förklara en föränderlig syn på naturen 

kopplad till samhällsförändringar, utan även samspelet mellan naturen och människan. Alltså 

vilka olika funktioner naturen fyller i människans syn på och handlande med den samt hur 

naturen på olika sätt påverkar människan. (Ibid. s. 16). 

     Erlandsson-Hammargren finner flera olika natursyner genom sin undersökta period 1885–

1915. Han menar att natursynen i årsskrifterna inledningsvis präglats av alpromantiska 

beskrivningar av de svenska fjällen med natursynen naturen som läkare. Detta kopplar 

Erlandsson-Hammargren till det sena 1800-talets industrialisering och urbanisering då naturen 

sågs som en slags terapeutisk tillflykt för den jäktande stadsbon (Ibid. s. 65 f.). Naturen 

skildrades också vid samma tid som en skattkammare. Här var det ett starkt norrlandsintresse i 

vilket exploatering av landskapets råvaror skulle gynna landets ekonomiska tillväxt. Inom 

denna natursyn finns ett starkt intresse för naturens tillgångar vilka skildras som en källa till 

”framtida rikedomar” (Ibid. s. 73 ff.). Kring sekelskiftet blir, menar Erlandsson-Hammargren, 

naturen som patriot påtaglig i årsskrifterna. Han talar om att naturen kom att allt mer fungera 

som ”fosterländsk fostrare” i vilket skildring av och upplysning om naturen var ett led i att 

stärka en nationell självbild (Ibid. s. 104 f.).  Här kom patriotiska värderingar genom 

naturskildringarna att ha flera olika funktioner: ”patriotismen som en medborgerlig dygd i sig, 

patriotismen som ett pedagogiskt redskap och patriotismen som grundval för 

hembygdsromantiska tankegångar” (Ibid. s. 115).  

     Erlandsson-Hammargren talar även om en syn på naturen som tavla. Vad som utmärker 

denna natursyn är en framställning av naturen som pittoresk och att ha ett estetiskt egenvärde. 

Naturen skildras som: ” […] ett verkligt motiv, fäst på duk av en konstnär. Bilden av naturen 

som framställs för läsarna blir därmed indirekt och flyttas över till en representation av 

naturen, den färdiga tavlan. Naturen blir på detta vis en sekundär företeelse, tavlan den 

primära.” (Ibid. s. 136). Här ligger fokus på naturens estetiska innehåll och ”skönhetsvärden”. 
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Synintryck som skribenten får av naturen överförs till beskrivning av den som en slags tavla 

eller bild. I samband med denna natursyn, menar Erlandsson-Hammargren, framställs ofta den 

”sublima naturupplevelsen” vilket utmärks av en känsla av ”storslagenhet, obändighet och 

kraft” (Ibid. s. 142 f.). 

     För min studie är Erlandsson-Hammargrens analys relevant då den erbjuder en teoretisk 

utgångspunkt utifrån vilken jag kommer att diskutera huruvida natursynerna förekommer i 

materialet eller inte samt i vilka kontexter de görs framträdande. Erlandsson-Hammargrens 

natursyner ska också användas vid diskussion om vilken natursyn som görs gällande i mitt 

undersökta material. Jag anser därför att Erlandsson-Hammargrens tidigare forskning har 

relevans för denna uppsats trots att den inte berör de årtal jag behandlar (1930 och 1975). 

Detta för att jag funnit det intressant att se om Erlandsson-Hammargrens uppmärksammade 

natursyner i STF 1885–1915 fortfarande gäller och i så fall hur. Utifrån detta kan man också 

alternativt diskutera vilka ”nya” natursyner som, till skillnad från de Erlandsson-Hammargren 

funnit, framträder i det undersökta materialet. 

 

1.4.3 Ekokritik och Garrards troper 

Kulturteoretikern Greg Garrard skriver i boken Ecocriticism om ekokritik och ekokritiska 

analyser. Garrard skriver att ekokritiken ställer sig frågor om hur naturen är framställd i 

litteratur och hur uppfattningen av begrepp som exempelvis vildmarken förändras över tid. 

Han menar även att man inom ekokritik diskuterar hur en diskurs om miljöpåverkan kan 

kopplas till litteraturstudier och andra vetenskapliga fält som historievetenskap, psykologi och 

filosofi. Ekokritik är alltså en interdisciplinär vetenskap där, enligt Garrard, kulturen (eller 

delar av den) analyseras för att belysa miljöfrågor. Här drar Garrard paralleller mellan 

ekokritisk, feministisk och marxistisk teori då han menar att även ekokritiken är politiskt 

präglad. (Garrard 2012, s. 3 ff.)  

     Med ekokritikens fokus på kultur syftar Garrard på den värld vi lever i, de kulturella 

processer och produkter som vi skapar. I detta sammanhang kan alltså STF:s årsskrifter 

exempelvis ses som en del av kulturen och därför som en del av de produkter, som Garrard 

skriver: ”complex negotiations of nature and culture take place”. (Ibid. s. 5).  

     Garrard menar att hans ekokritiska analyser utmärks av en retorisk läsning av kulturen 

(litteratur, utifrån hans exempel) där han tittar närmre på hur ”storskaliga metaforer” i texter 

om naturen produceras, reproduceras och förändras. Dessa metaforer kallar han för olika 

framträdande litterära troper vilka representerar olika sätt att föreställa, konstruera och 

presentera naturen på. Han exemplifierar med tropen pollution vilken, enligt Garrard, under 
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1600-talet konnoterade mänsklig moralisk befläckelse och alltså inte hade med naturen att 

göra. Garrard menar att det faktum att ordet senare upphört vara en metafor och numera 

förknippas med miljöförstöring, är ett tecken på att det skett ett skifte i ordets mening och 

därför hur vi tänker om och ser på naturen. (Ibid. s. 8 f.). En viktig skillnad mellan begreppen 

natursyn och ekokritiska troper är att natursyner ses av Sörlin som föränderliga och olika 

dominanta genom tiden. Troperna är istället konstanta, men omvandlande i vilka 

föreställningar och konstruktioner av naturen de för med sig. Alltså kan exempelvis tropen the 

wilderness förekomma i texter som på något sätt konstruerar naturen, både i årsskrifter från 

1930 eller 1975, men hur tropen idémässigt används för att förmedla föreställningar om 

naturen kan skilja sig åt. Alltså bygger troperna på något som kan liknas vid motiv vilka för 

med sig olika sätt att förstå och värdera naturen på.  

     Att utgå från Garrards troper anser jag vara gynnsamt för att jämföra årsskrifternas 

liknande teman eller ämnen i de båda volymerna. I min uppsats blir alltså troperna den 

huvudsakliga utgångspunkten för analys och diskussion kring jämförandet av underliggande 

föreställningar av naturen i samband med liknande teman eller ämnen båda årsskrifter 

presenterar. Detta kan exempelvis handla om att diskutera vilka liknande eller skiljande 

retoriska funktioner av framställandet av naturen, industrierna eller landsbygden för med sig. 

De troper som jag i min analys kommer att tillämpa, ska härmed kort redogöras för:  

     Tropen pollution syftar, enligt Gallard, på representationer av naturen som negativt 

påverkad av människan, exempelvis föroreningar. Pollution gör sig alltså synlig när något i 

naturen ses som ett problem enligt människan. Garrad menar dock att det inte endast handlar 

om fysisk miljöförstörelse genom exempelvis nedskräpning eller olika gifter, utan även i mer 

symbolisk bemärkelse. Alltså att naturen på något sätt ses som ”rubbad” eller negativt 

förändrad av människan. (Ibid. s. 6 ff.) 

     Den pastorala tropen beskriver Garrard ha påverkat människans föreställning och 

förhållande till naturen sedan industriella revolutionen. Han kopplar pastoralen till 

romantikens skönmålande och hyllande av naturen som tillflykt från det urbana. Det finns 

alltså, inom den pastorala tropen, en kontrast mellan naturen och människan där naturen 

fungerar som en slags fristad från det krisfyllda urbana livet. Den pastorala tropen kan också 

innefatta en idyllisk representation av naturen och det lantliga i vilket man bortser från det 

bakomliggande hårda och slitsamma arbetet kopplat till jordbruket. En annan utmärkande 

egenskap för tropen är att urbana miljöer ställs som motsats till lantliga. Det urbana framställs 

som hektiskt, korrupt och opersonligt medan det lantliga ses som fridfullt och rikligt (Ibid. s. 

39). Garrard lyfter även att man inom den pastorala tropen kan urskilja tre olika orienteringar 
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gällande tid. I detta sammanhang talar han om elegin (det tillbakablickande och nostalgiska), 

det idylliska (där naturens nutida rikedom hyllas) och utopin (i vilket man ser fram emot en 

lika god framtid som man såg i det förflutna). (Ibid. s. 37 ff.) 

     Garrard menar att tropen Wilderness (vildmarken) handlar om en föreställning om naturen 

som obesudlad och orörd av människan. Förvisso, menar Garrard, tillskrivs denna trop samma 

föreställning av naturen som en tillflykt, likt den pastorala, men den för med sig ett annat sätt 

att konstruera föreställningar om naturen på. Han menar att medan det pastorala förknippas 

med bilder av naturen som det lantliga och sedan länge bebodda och tämjda förmedlar istället 

vildmarken föreställningar om naturen som det otämjda, som separerad och opåverkad av den 

kulturella världen (människan). Att vildmarken ses som otämjd för också med sig en syn på 

naturen som något sublimt i den mening att den kan vara skräckinjagande, men samtidigt 

storslagen. Denna trop kopplas också ofta ihop med ett beskyddande intresse. Vildmarken ses 

alltså som något ursprungligt, autentiskt och rent, avskilt från människan, vilket är värt att 

bevara.  (Ibid. s. 65 ff.). 

     Tropen Dwelling menar Garrard handlar om människans varande i naturen och hur detta 

påverkar naturen:” Dwelling is not a transient state; rather, it implies the long-term 

imbrication of humans in a landscape of memory, ancestry and death, of ritual, life and work” 

(Ibid. s. 117). När motiv som kan kopplas till denna trop förekommer handlar det alltså om 

föreställningar om långtgående mänskliga bosättningar eller rörelse i naturen vilket kommit 

att sätta sina spår i den. Detta kan kopplas till föreställningar om att naturen bär på historiska 

minnen och att det finns något ursprungligt som gått i arv hos de människor som knyts till 

omgivningen. Garrard talar i detta sammanhang om att tropen dels omfattar människors olika 

sätt att bruka naturen och dels om att det förknippas med ett slags ursprungligt sätt att leva (i 

naturen). I samband med dwelling exemplifierar Garrard med den amerikanska 

ursprungsbefolkningen, som enligt honom i litteratur ofta skildras som ursprungligt och 

autentiskt i deras sätt att leva, i kontrast till majoritetsbefolkningens. (Ibid. s. 117, 145.). 

     I Garrards bok nämns sju olika troper varav jag (se ovan) funnit fyra av dem relevanta för 

min uppsats utifrån materialets innehåll. De tre troper jag valt att bortse från i denna studie 

kallar han för apocalypse (föreställningar om miljöförstöringar i samband med jordens 

undergång och framtid), animals (förhållandet mellan människan och djur) och earth (utsagor 

om naturen i samband med planeten Jorden i stort). Anledningen till att jag valt att inte 

tillämpa dessa vid min analys är att jag anser att de inte är så frekvent förekommande i 

materialet för att en analys och diskussion som innefattar dem skulle vara av värde vid 

besvarandet av mina frågeställningar.  
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1.4.4 Landskapsbegreppet 

Landskapsbegreppet kan uppfattas som mångtydigt och därför svårfångat. I SAOB 

förekommer definitionen att det syftar till något som: ”tidigare i politiskt, administrativt o. 

etnografiskt avseende utgjort mer (eller) mindre självständiga territoriella enheter eller olika 

terrängformer” (Schmedeman, 1706). Det förekommer alltså olika terränglandskap i olika 

territoriella landskap. Utifrån uppsatsens syfte är det dock definitionen av landskap som 

topografiska och som territoriella avgränsningar som tillämpas. Det är i alltså denna mening 

jag undersöker hur natursyner vid beskrivningar av landskapet kommer till uttryck. Men även 

om det rent objektivt kan sägas finnas olika landskap i Sverige, vilka på kartan tydligt 

avgränsas till varandra, kopplas även kulturella föreställningar och symboler till dem. 

Exempelvis har vi landskapsblommor, landskapsdjur och landskapsvapen som på olika sätt 

tillskriver landskapen skilda egenskaper.  

     En annan utgångspunkt av landskapsbegreppet lyfter Sörlin i sin artikel “The articulation 

of territory: landscape and the constitution of regional and national identity”. Här skriver 

Sörlin om hur föreställningar om landskap, både på nationell och regional nivå, existerar i ett 

led av kulturella och sociala praktiker vilka formar bilden av det nationella och regionala. 

Föreställningar av landskaps egenskaper har, menar Sörlin, vare sig de är floder, berg eller av 

människan konstruerade artefakter socialt och kulturellt reproducerats genom olika typer av 

textgenrer, konstformer och undervisning. Produkten är, anser Sörlin, ett symboliskt landskap 

i den mening att hur de uppfattas och förstås är i högsta grad socialt konstruerat (Sörlin 1999, 

s. 103). Här är det lite oklart vilken typ av ”landskap” Sörlin talar om. Å ena sidan skriver han 

om att landskap har topografiska egenskaper som ”floder” och ”berg” och å andra sidan talar 

han om landskap som territorium. Jag tolkar det som att Sörlin menar att han i sin text talar 

om territoriella landskap då han återkommande sätter begreppet i samband med ”regional och 

nationell identitet”. Sörlin förklarar funktionen av symboliska landskap som att vara knutet till 

förmedlandet av identiteter både på nationell (land) och regional (landskap) nivå:     

 

People belong to nations and provinces and towns and villages, to a large extent because of that 

acquired sense of having been connected to place and memory. ‘Identity’ is not so much a word 

that describes an essential quality of a Swede, an Italian, a Finn, an Alsatian, a Värmlander, a 

Trönder or a person from Savolax. Rather, what people in these countries or regions have in 

common is a shared set of ‘givens,’ historically and geographically. (Ibid. s. 109).  
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När bilder av ett landskap förmedlas utgår man alltså från givna historiska och geografiska 

uppfattningar om dem. Trots att förmedlandet av landskap utifrån Sörlin kan sägas bygga på 

givna historiska och geografiska fakta tillskrivs de föränderliga betydelser i ett led av 

identitetsskapande. Bilder av landskapet ansluter sig till att forma och utgöra ett slags 

kollektivt minne över hur landskapen förstås utmärka sig. Jag ansluter mig till denna 

definition av ett symboliskt landskap där föreställningar om det är socialt och kulturellt 

konstruerade. Det finns samtidigt självfallet inom landskap olika typer av natur. Men jag 

anser samtidigt, likt Sörlin, att förmedlandet av landskap och dess natur är kulturellt laddat på 

det sätt att det formar allmänna ”mentala” bilder av dem (Ibid. s. 103 f.).  

 

1.5 Forskningsläge: Natursyn i Svenska Turistföreningens årsskrifter 

Det forskningsläge jag i denna uppsats knyter an till består, utifrån uppsatsens syfte och 

källmaterial, av studier som utgår från STF:s årsskrifter som empirisk grund i vilket man 

utifrån olika perspektiv undersökt uttryck för värderingar, ideologier och föreställningar om 

naturen och/eller samspelet mellan naturen och människan. Relevant forskning inom dessa 

områden och dess relevans för min studie kommer här var för sig att diskuteras och redogöras 

för. 

     Erik Erlandsson-Hammargren undersöker i sin avhandling Från alpromantik till 

hembygdsromantik hur olika natursyner speglas i STF:s årsskrifter 1885–1915. Dessa sätter 

Erlandsson-Hammargren i relation till Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige för att jämföra och diskutera hur man skriver om naturen och värderar den. 

Erlandsson-Hammargren lyfter fram hur olika typer av natursyner förekommer i texterna och 

hur de är olika mycket framträdande genom tiderna. Genom att jämföra natursyner i STF:s 

årsskrifter med Lagerlöfs roman sätter Erlandsson-Hammargren dessa i en kontext av mer 

övergripande samhälleliga förändringsprocesser. Avhandlingen visar att liknande typer av 

natursyner går att finna i dessa olika typer av textgenrer. För min uppsats är dock Erlandsson-

Hammargrens analys av natursyner i STF:s årsböcker av högre relevans än den kring 

Lagerlöfs roman. (Erlandsson-Hammargren, 2006). 

     Erlandsson-Hammargrens forskning pekar på att den första undersökta perioden, 1885–

1900, uppvisar en romantisk syn på naturen där skildringar av de svenska fjällen stod i fokus. 

Detta utmärkte sig av en betoning på ”det sköna” i naturen – dess estetiska egenvärde. 

Erlandsson-Hammargren menar att den tidigt fjällbetonande perioden även gav upphov till en 

föreställning där man sökte exploatera naturens tillgångar. Ett exempel som författaren lyfter 
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är ett ökat intresse för järnmalmen i Kiruna. Erlandsson-Hammargren menar att det även vid 

samma period var vanligt förekommande att se naturen som en tavla. Detta innebär att det 

alltid var naturens estetiskt utmärkande egenskaper som skildrades medan man bortsåg från 

det mindre tilltalande. I förlängningen skapar detta en förenklad, schablonartad, bild av 

naturen där ”naturens skönhetsvärden” stod i fokus ”medan andra aspekter såsom ägande och 

produktion sköts utanför tavlans ram”. (Ibid. s. 434.). 

     Storslagna alpromantiska skildringar av naturen kom efter sekelskiftet att lämnas mindre 

utrymme. I stället tilltog, menar Erlandsson-Hammargren, hembygdsromantiken. Detta anser 

han förde med sig natursyner kopplade till patriotism och strävan efter att stärka en nationell 

självbild genom att skildra naturen kopplad till folkets liv i den. Hembygdsskildringar och 

människors historiska koppling till omgivningen blev efter sekelskiftet mer påtaglig. 

Erlandson-Hammargren menar att detta ska ses i samband med nationalismen. Samtidigt som 

hembygden och folket hamnade i fokus och utgjorde schablonbilden av naturen anser han att 

detta i större utsträckning handlade om att ”framhäva det gemensamma snarare än det 

speciella – nationen var viktigare än dess delar”.   (Ibid. s. 436). 

     Erlandson-Hammargrens forskning kring hur naturskildringar i STF:s årsskrifter kommit 

att förmedla schablonbilder av naturen ger till denna studie en intressant ingång för att sätta 

förändringen av dominerande natursyner i en kontext av en växande nationalism efter 

sekelskiftet. Erlandson-Hammargrens avhandling och dess resultat kommer därför i min 

studie att fungera som ett slags bollplank för diskussion om och hur detta även gäller eller inte 

gäller i mitt material. De natursyner Erlandsson-Hammargren diskuterar i sin avhandling 

kommer jag också att använda som ett analysverktyg och utgångspunkt för diskussion kring 

mitt undersökta material. Se avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp” för 

en mer utvecklad redogörelse kring Erlandson-Hammargrens natursynskategorier. 

     Martin Estenberg undersöker i kandidatuppsatsen Det regionala i det nationella hur STF:s 

årsskrifter från 1915–1919 behandlar landskapen Uppland, Småland, Bohuslän, Västmanland 

och Skåne. Estenberg gör en kvalitativ textanalys med fokus på hur utsagor i årsskrifterna ter 

sig i samband med skildringen av det regionala (landskapen). Detta sätter han i relation till 

konstruktionen av föreställningar om det nationella (Sverige). Estenberg sätter alltså i sin 

uppsats STF:s första landskapsserie i en kontext av nationsskapande processer och nationalism. 

Utifrån detta undersöker han hur skildrandet av landskapen fungerar i ett led av att även 

förmedla föreställningar om nationen. Resultatet av hans studie, menar Estenberg, visar vissa 

mönster i skildringen av landskapen och att dessa förekommer kontinuerligt 1915–1919. När 

landskapens utmärkande och unika egenskaper framställs görs det ofta genom att det nationella 
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(det svenska) läggs till i beskrivningarna. Detta ter sig ofta i form av att landskapens bidrag till 

att forma Sverige är i fokus. Landskapen får även ofta stå, anser Estenberg, som en del av ”ett 

Sverige i sammandrag” där framställningar av dem fungerar som ett led i att sammanfattat 

skildra Sverige som en helhet. (Estenberg 2011, s. 48)  

     Historien, betonar Estenberg, är det som återkommande retoriskt använts för att forma 

landskapen som svenska. Detta skiljer sig tydligt dock, menar han, mellan Uppland och 

Västmanland samt Skåne och Småland. Gällande Uppland och Västmanland används historiska 

beskrivningar för att peka på hur dessa landskap är en del av det ursvenska. I samband med 

Skåne och Småland används det istället, menar Estenberg, för att skildra hur de formats till att 

bli svenska landskap. (Ibid. s. 49) 

     En intressant aspekt Estenberg finner utifrån de utsagor om landskapen i årsskrifterna är att 

det finns en strävan mot bevarandet och förvaltandet av kulturarv, vilka ses som hotade. Detta, 

anser Estenberg, är påtagligt i samband med hur man i volymerna talar om förändring av 

landskapen. Estenberg exemplifierar med ett avsnitt om Västerås där urbanisering och 

industrialisering beskrivs som en sorglig utveckling då ”kyrka och skola nu är ett minne blott” 

(Ibid. s. 51).  

     Innehållsmässigt finner Estenberg även mönster i årsskrifterna. Det återfinns i samtliga 

volymer inledande avsnitt om landskapens forntid, städer i landskapen samt flera avsnitt som 

berör allmogen, kyrkor och slott. Estenberg refererar till Erlandson-Hammargrens forskning 

och påpekar att hembygdsromantiken vid sekelskiftet, som där uppmärksammats, är fortfarande 

påtaglig i Estenbergs egna undersökta period. (Ibid. s. 49 ff.)" 

     Estenbergs resultat är relevant för min uppsats utifrån flera aspekter. Hans empiri liknar till 

ganska stor del min egna då han undersökt de fem första volymerna i STF:s första 

landskapsserie. En av de undersökta årsskrifterna i denna uppsats (från 1930) faller även in i 

den första landskapsserien. Dock ska det påpekas att denna är publicerad elva år efter 

Estenbergs avgränsning vilket innebär att det kan ha skett flera förändringar i den 

övergripande retoriken. Detta innebär att Estenbergs resultat kring vad som är utmärkande för 

landskapsskildringarna är relevant för mig att i min empiri kommentera utifrån bland annat 

vilka aspekter man kan se kontinuitet och/eller förändring i. Exempelvis exempelvis den 

kontinuitet av hembygdsromantik Estenberg uppmärksammat.  

Idéhistorikern Lena Eskilsson för i artikeln ”Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: 

Från den vetenskaplige vildmarksmannen till den cyklande husmodern” en diskussion om 

STF:s utveckling ur ett historiskt perspektiv. Eskilsson menar att föreningen förändrats 

drastiskt utifrån jämlikhets- och jämställdhetssynpunkter vilket också avspeglats i 
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samhälleliga förändringar, bland annat i synen på turism. Från att vid dess tidiga år ha varit 

vända till den akademiska mannen, ute på fjällvandring med vetenskapliga förtecken, har det 

efter omkring 1920 istället växt ett mer demokratiskt ideal kopplat till hyllandet av 

hembygden. Eskilsson menar att kvinnoidealet under slutet av 1800-talet inte kopplades till 

fysiskt aktiva kvinnor utan först efter sekelskiftet kom den ” friska, rödkindande kvinnan 

(som) ett föredöme på frammarsch” (Eskilsson 1996, s. 270.).  

     Eskilsson beskriver att vildmarksexpeditioner fortfarande vid 1920-talet hade kopplats till 

manliga förtecken, men att den ökande nationalismen och nationsbyggandet, vilket 

hembygdsromantiken var ett led i, öppnade upp för kvinnor att vara fysiskt aktiva i naturen. 

Vid 1940 fanns, menar Eskilsson, ett starkt ideal av kvinnlig kroppsfostran som gav 

förutsättningar för kvinnor att idka friluftsliv. Hon poängterar också att det ökade intresset för 

friluftsliv kopplat till hembygdsintresset är bakgrunden till att STF inleder landskapsserien. 

Förvisso, betonar Eskilsson, fanns det redan under slutet av 1800-talet ett hembygdsintresse, 

men då var det främst förekommande i lokala fornminnesföreningar. Efter 1915 har istället 

hembygdsintresset kommit att bli en folkrörelse och detta är, menar Eskilsson, STF:s första 

landskapsserie ett uttryck för. Man ville, avspeglat i den samhälleliga 

demokratiseringsdebatten, bredda sin egna verksamhet och nå ut till allt fler människor, 

överskridande könen och samhällsklasserna. Hembygdsintresset fick då en slags 

klassöverskridande funktion vilket band folket samman i nationsbyggandet. (Ibid. s. 270 ff.). 

     Eskilssons artikel har relevans för min studie då den sätter STF:s historiska utveckling i 

samband med demokratisering och nationalism. Detta ger en god ingång för förståelse av den 

första landskapsseriens uppkomst utifrån en historisk kontext. Eskilsson pekar också, likt 

Estenberg och Erlandson-Hammargren på att intresset för hembygden är starkt och 

kontinuerligt förekommande i STF. 

     De författare jag refererat till berör olika ämnesdiscipliner som litteraturvetenskap 

(Erlandson-Hammargren) och historia (Estenberg och Eskilsson). Trots detta går det att 

uppmärksamma att liknande perspektiv och förklaringar av STF:s tidiga period (1885–1915) 

kan skönjas. Forskningen beskriver alltså att demokratiseringen av STF och 

samhällsförändringar kring sekelskiftet innebar förändring av hur man skildrade naturen och 

vilka man vände sig till. Det finns ett övergripande intresse inom forskningen att synliggöra 

hur naturen skildras och att koppla detta till samhällsförändringar och ideologiska intressen. 

Således råder här en uppfattning om att hur naturen och landskapen skildras i STF kan, på 

olika sätt, kopplas till rådande samhällsförändringar och samhällsideal. Detta ansluter jag mig 

själv till och har som utgångspunkt när jag undersöker hur natursyner kommer till uttryck. 
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Det råder en kunskapslucka i forskningsläget. STF och dess årsskrifter har främst undersökts 

under perioden 1886–1940. Detta kan ses som en förklaring till att den tidigare forskningen 

återkommande kopplar föreningens och årsskrifternas utmärkande drag till samtidens 

politiska strävanden och ideologier som t.ex. nationalism och demokratisering. Här strävar jag 

själv efter att studera även senare perioder av föreningens årsskrifter, då jag undersöker 

kontinuitet och förändring i natursyner i samband med volymerna från 1930 och 1975. Man 

kan här exempelvis ställa sig frågan om hembygdsromantiken, som beskrivits som en 

kontinuerlig faktor, fortfarande är påtaglig 1975 och hur detta då ter sig. 

 

 

1.6 Metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att utgå från Erlandsson-Hammargrens 

natursyner och Garrards ekokritiska troper som analysverktyg. Utifrån deras teorier gör jag en 

kvalitativ textanalys av texterna i volymerna. Detta innebär att jag söker finna förståelse för 

de bakomliggande värderingar och uppfattningar om naturen texterna uppvisar. Historikern 

Louise Berglund menar att kvalitativa textanalyser utmärks av ett tolkande av materialet 

utifrån ett teoretiskt ramverk för att synliggöra ”textens mening eller djupare innebörd”. 

(Berglund och Ney 2015 s. 159).  I min metod handlar det om att tolka vilka olika kvalitéer 

man tillskriver naturen och i vilka olika kontexter, exempelvis när man redogör för 

landskapets historia, dess hyttverksamheter eller andra miljöer. Texternas framträdande 

natursyner och hur de kommer till uttryck jämförs sedan för att diskutera förändring och 

kontinuitet i årsskrifternas förmedlande av naturen. En strikt tillämpning av Erlandsson-

Hammargrens och Garrards teorier medför dock ett strukturalistiskt sätt att analysera 

natursyner. Följden blir då att texternas natursyner och tropanvändningar endast kan kopplas 

till och förklaras utifrån specifikt uppfyllda kriterier om vad som definierar de olika 

natursynerna och troperna. Alltså skulle metoden sakna lyhördhet och lätt bli mekanistisk i 

sitt utförande.  

     Eftersom Erlandsson-Hammargrens natursyner är utformade efter en analys som sträcker 

sig 1885–1915 finns det även en risk att detta inte är överförbart till mitt material som berör 

senare perioder. För att tackla problematiken med mina analysverktyg har jag valt att tillåta 

mig till viss del gå utanför teoriernas ramar. Syftet är att närma mig en mer induktiv 

undersökningsmetod där natursyner och hur de kommer till uttryck utförligare kan förstås. 

Detta handlar även om att göra det möjligt för mig att tillföra nya och för materialet bättre 
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passade teorier gällande natursyner. Detta handlar konkret om att i min analys diskutera och 

problematisera huruvida natursynerna och troperna kan sägas framträda i materialet eller inte. 

Jag motiverar detta induktiva arbetssätt utifrån att det kan ge säkrare resultat för att beskriva 

natursyner i volymerna snarare än att endast söka bekräfta och deducera hur teorierna är 

överförbara eller inte på materialet. 

 

 

1.7 Avgränsningar och källmaterial  

Det material denna uppsats utgår ifrån består av två av STF:s årsskrifter, 1930 och 1975, vilka 

i huvudsak berör landskapet Närke. Varför just dessa två årsskrifter har valts att behandlas i 

denna studie motiveras utifrån att de är delar av de två landskapsserier STF publicerat. I 

årsskrifterna 1930 och 1975 hamnar således beskrivandet av det enskilda landskapet Närke i 

huvudfokus. I just dessa årsskrifter finns alltså ett övergripande syfte att förmedla bilder av 

och föreställningar om landskapet. Att synliggöra kontinuitet och förändring samt 

komparation av utsagor om landskapet blir därmed praktiskt genomförbart utifrån dessa 

volymer. Det förekommer samtidigt andra volymer av STF:s årsskrifter i vilket texter om 

(delar av) landskapet Närke skildras. Dock motiverar jag min avgränsning av volymerna från 

1930 och 1975 med att det här finns en enhetlig strävan att, utifrån flera författares texter, 

förmedla föreställningar om och bilder av landskapet. Att valet föll på att studera hur Närke 

framställs i årsskrifterna och inte något annat landskap har skett av slump. Det hade alltså 

varit lika intressant att studera texter om andra landskap i landskapsserierna. 

     I båda volymer förekommer, utöver själva texten, fotografier och teckningar. Dessa har jag 

dock valt att bortse från i min analys. Jag motiverar detta i hänseende till uppsatsens omfång, 

vilket skulle blivit allt för omfattande om en analys även kring exempelvis fotografiernas 

motiv och vilka natursyner som genom dem kan sägas göra sig påtaglig inkluderades. 

Samtidigt är jag medveten om att detta kan komma att påverka mitt resultat negativt då en del 

av källmaterialet som kan bära på andra natursyner än de som uppmärksammats i textanalysen 

inte behandlas. Här skulle det alltså i vidare studier exempelvis vara intressant att utföra en 

multimodal analys kring både text och bild i landskapsseriernas volymer.  

     I min analys bortser jag även från texter som inte berör Närke och de som inte innehåller 

utsagor och skildringar av natur och icke-natur där natursyner inte tydligt kan urskiljas.  

     Årsskrifternas övergripande form och innehåll utmärker sig på olika sätt och dessa ska 

härmed övergripande beskrivas: 
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STF:s årsskrift från 1930 inleds av kapitlet Sverige och svenskarna av kronprins Gustav 

Adolf. Här ges en närmast patriotisk redogörelse för Sveriges historia och dess folks 

utmärkande egenskaper. Om Närke nämner kronprinsen inget. Dock betonas såväl här som i 

de sju efterföljande kapitlen historiska perspektiv kopplat till redogörelser och skildringar av 

landskapet. I drygt hälften av de texter som i årsskriften berör Närke har författarna just 

historiska och tillbakablickande utgångspunkter samtidigt som de berör olika ämnen kopplade 

till Närke. Här förekommer bland annat texter om Närkes geografi och hur den historiskt 

förändrats, tidiga bosättningar, historisk järnframställning, dess skoindustrier samt anekdoter 

om Hjalmar Bergmans tid i Örebro. Reseskildringar i årsskriften lämnas här ett något mindre 

utrymme än historiska beskrivningar och berättelser. Reseskildringarna utgörs av endast fem 

kortare texter. Det förekommer även ett avsnitt med landsbygdsfotografier från Närke med 

korta beskrivningar under varje bild. Årsskriften innehåller också ett antal texter vilka berör 

platser utanför Närke. 

     De skribenter som skrivit texter om Närke i årsskriften består av akademiker, författare 

samt yrkesverksamma i högre samhällspositioner. Här finns exempelvis kvartärgeologen 

Lennart von Post, författaren Hjalmar Bergman, museichef Bertil Waldén och 

tidningsredaktör i Askersunds Tidning – Joel Haugard.  

    En slående skillnad mellan STF:s årsskrifter från 1930 och 1975 är att den senare har ett 

genomgående fokus på olika delar av Närke. Här ryms inte några patriotiska texter om 

Sverige som helhet eller flera berättelser om andra landskap som i årsskriften från 1930. Likt i 

1930:s årsskrift återfinns dock även i den från 1975 liknande ämnesområden såsom 

geografiska beskrivningar av landskapet, berättelser om dess anrika järnindustri, ett kapitel 

om Hjalmar Bergman och skoindustrin som Närkes stolthet. Reseberättelser runtom i 

landskapet får i 1975:s årsskrift ett litet större utrymme än i den från 1930. En annan viktig 

skillnad är att volymen från 1975 genomgående behandlar Närke, medan de texter som 

behandlar landskapet 1930 endast utgör drygt hälften av volymen. 

     Även i denna årsskrift finner man författare med akademisk bakgrund och på högt uppsatta 

poster. Dock återfinns något fler lokala profiler än i årsskriften från 1930. Exempelvis Sven-

Eric Ardhage och Anders Clason (redaktörer på Nerikes Allehanda), Karolinska läroverkets 

rektor Carl Olof Bergström samt radio- och TV-profilen Rune Ruhnbro (Örebro). 
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2 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar jag resultaten från min analys av natursyner i årsskrifterna från 1930 

och 1975. Först går jag igenom årsskriften från 1930 för att sedan följa med den från 1975. 

 

2.1 Natursyner och frekvent använda troper i 1930 års årsskrift. 

Kvartärgeologen Lennart Von Post ger i ”Närke – En landskapsskiss av Lennart von Post” en 

geografisk och geologisk skildring av landskapet. Här beskriver han exempelvis olika 

förekommande terrängtyper, jord och bergarter i Närke samt landskapets naturliga gränser. Ett 

tydligt mönster i von Posts text är att hans beskrivningar av naturen ofta kopplas till en 

rikedom och att denna varit en tillgång för Närkes människor och deras jordbruk genom 

tiderna. Vid en bild på Säbylunds fideikomiss i Kumla skriver von Post exempelvis: 

”Lerslättens myllrika jord har sedan århundraden givit sina brukare välstånd” (von Post 1930 

s. 29). En liknande värdering av naturen ges vid hans beskrivning av Närkesslätten: ”Närkes 

kärna är Närkesslätten, den västliga spetsen av Mälare-Hjälmaredalens bördiga lågland, och 

denna kärna innefattas i norr, väster och söder av höglänta skogsbygder” (Ibid. s. 23). Von 

Post fortsätter sedan med att beskriva markernas rikedom som en historisk förutsättning för 

människans uppehälle: ”Det var dess kalkrika, drivande jordmån och dess lättodlade 

lermarksvidder, som lockade de första jordbrukarna till bosättning” (Ibid. s. 24).     

     Dessa återkommande utsagor om naturen och dess resurser utifrån ordval som ”bördiga 

lågland” ”kalkrika, drivande jordmån” och ”lättodlade lermarksvidder” gör att Erlandsson-

Hammargrens benämning ”naturen som skattkammare” här görs väldigt påtaglig. Denna 

natursyn kopplas alltså till skildringar av naturen som en tillgång för människan. Detta 

synliggörs genom hur von Post, främst ur ett historiskt perspektiv, skildrar jordens egenskaper 

som lukrativa. Naturen och dess kvalitéer föreställs här ha varit en förutsättning för 

människans leverne. Då naturen framställs av von Post som rik och lättodlad kopplat till 

människans bosättning och jordbruk samt att den haft en historisk betydelse för dem kan detta 

även länkas till tropen dwelling. I kapitlet skildrar nämligen von Post naturen i samband med 

hur människan beskrivs ha under lång tid levt i och brukat den. Naturens rikedomar kopplade 

till jordbruket framställs som det gamla, och att naturen bär spår av minnen från ”fädrenas” 

jordbruk och liv går att se i fornlämningarna. Människans uråldriga jordbruk har alltså satt 

sina spår i naturen och detta forna sätt att leva i Närke går att observera. 
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Men att människan funnit rikedomar i landskapet framställs inte av von Post endast som 

oproblematiskt. Han lyfter vid slutet av sitt kapitel att människans framgång som 

möjliggjordes av naturtillgångarna även lett till att människan negativt förändrat naturen:  

 

Så snart jordbruket blev en huvudnäring och en fast bebyggelse begynte uppstå, började urskogen 

allt mera söndersprängas av odlad bygd. Denna fas i utvecklingen började redan under stenålderns 

senare del, och numera är skogen nästan helt förträngd från slättens lermarker. Det är nu endast på 

moränmarkerna och rullstensåsarna, som den står kvar […] Av landskapets stora slättsjöar återstår 

nu endast Tysslingen, Vibysjön och ett par andra såsom de sista asylerna för denna sjötyps 

växtlighet och djurvärld. Måtte dessa sjöar få bestå såsom minnen av det inslag i Närkes-naturens 

skönhet, som de speglande vattenytorna, de frodiga vassarna och myllret av simfåglar ännu för en 

mansålder sedan utgjorde! (von Post 1930, s. 54–55) 

 

Man kan alltså se en skiftning av trop från tropen dwelling till tropen pollution. Detta i den 

bemärkelsen att naturen framställs ha negativt påverkats av människans handlingar och 

utbredning. Detta kommer till uttryck i exempelvis hur urskogen ”söndersprängs av odlad 

bygd” och att de återstående ”slättsjöarna” beskrivs vara i ett asylliknande tillstånd.  Även om 

denna trop endast förekommer i slutet av kapitlet och alltså i mindre utsträckning än dwelling 

finner jag det intressant att han här tar upp hur naturen påverkats av människan, samt att det 

finns något i naturen som är värt att bevara. Detta då textens tidigare och mer utförliga 

skildringarna av naturen förmedlar en oproblematisk bild av människans exploatering. Det 

historiskt utmärkande och sköna i Närkes natur är också något von Post blickar tillbaka till. 

Sjöarna beskrivs som ”Närke-naturens skönhet” och naturens estetiska rikedom är de 

”speglande vattenytorna” och ”de frodiga vassarna”. Dessa beskrivs av von Post ha ”för en 

mansålder” sedan utgjort en idyll. Man kan alltså i detta sammanhang även tala om 

användningen av den pastorala tropen vilket uttrycks genom elegiska och idylliska drag.  

     Sammanfattningsvis kan det sägas om von Posts kapitel att det i första hand utmärks av 

”naturen som skattkammare”, men att detta knappast framstår som helt oproblematiskt, då han 

även förmedlar en föreställning om att det finns rikedomar i naturen som bör bevaras och 

skyddas mot människans exploatering. 

     I arkeologen Sune Lindqvists kapitel ”De första närkingarna” skriver författaren om tidiga 

bosättningar och fornlämningar i Närke. Här finner vi, likt hos von Post, en genomgående 

användning av tropen dwelling i den mån att naturen bär på minnen av mänsklig aktivitet. 

Vad som dock utmärker Lindqvists naturskildringar är att han ständigt beskriver naturen 

kopplad till människans historiska verksamheter i den och att naturen bär spår av detta. Det 
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framgår också att Lindqvist finns ett slags långtgående släktband mellan den nutida 

befolkningen och tidigare generationer:  

 

Vi ha i Närke ovanligt goda skäl att utesluta alla funderingar om en äldre folkstam, som fördrivits 

av den nuvarande. Och Närkes slättbor kunna i särskild grad sägas ha god besittningsrätt till sina 

ägor. Det är deras egna fäder, som plöjt och sått här alltsedan den tid, då den välsignade jorden 

höjde sig ur havet. (Lindqvist 1930, s. 70). 

 

Att Lindqvist talar om Närkingarnas ”egna fäder” och ”folkstam” samt att dessa alltid brukat 

jorden talar för en slags lokalpatriotism. Här är det landskapets folk och dess ”besittningsrätt” 

till jorden som Lindqvist framhäver genom att yrka på en historisk koppling mellan naturen 

och invånarna.  

     Även hos Lindqvist förekommer en tydlig föreställning om naturen som skattkammare i 

den (likt von Posts) bemärkelse att den utgjort förutsättningar för människans historiska 

bosättning och jordbruk. Naturens rikedomar beskrivs exempelvis ha ”lossnat för spaden och 

hackan” vilka går att se i de ”förekommande stenrösena” (Ibid. s. 68) – att den alltså skänkt 

sina resurser till människan. Att Lindqvist skriver att sten ”lossnat för spaden och hackan” 

pekar alltså snarare på en oproblematisk uppfattning om människans exploatering av naturen 

snarare än att man förgripit sig på den. Naturen skildras också av Lindqvist ha egenskaper 

som ”vittnar” om människors historiska verksamheter där, exempelvis de i skogen 

”förekommande stenrösena” som ger en slags historisk inblick i tidigare generationers liv i 

naturen. Genomgående i texten förmedlar Lindqvist en bild av att naturens kvalitéer fyllt 

viktiga funktioner för människan: 

 

” […] Örebroslätten i äldre tid varit utan jämförelse rikast och tätast bebyggd. Det kan inte bero 

bara på närheten till Hjälmaren; någon tillfyllestgörande förklaring kan ej ges, men en gissning må 

väl dock tillåtas: har kanske den mäktiga, endast på ett ställe av Svartån genombrutna 

Karlslundsåsen verkat som en damm, vilket höjt grundvattens nivån eller på annat sätt försvårat 

lermarkernas naturliga dränering?” (s. 66 f.) 

 

Här framhäver Lindqvist att slätten som omger Örebro är utmärkande ”rik” och bebyggd. Han 

försöker sedan framhäva en förklaring till detta utifrån naturens kvalitéer. Han föreslår att 

”den mäktiga” Karlslundsåsen ”verkat som en damm” och hållit lermarkerna fuktiga och 

bördiga för jordbruk.  I Lindqvists del av årsskriften är det alltså i synnerhet tropen dwelling 

som förekommer i samband med hans naturbeskrivningar av Närke. Detta blir tydligt i hur 
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människans historiska verksamheter skrivs in i naturens karaktäriserande kvalitéer. Det 

framkommer också genom hur naturen sägs innehålla olika fornlämningar. Därigenom 

förmedlas en stolthet över tidigare generationers liv i landskapet och det är detta som är i 

största fokus i kapitlet. Denna stolthet över de som tidigare brukat jorden i landskapet och att 

det framställs finnas ett fortgående band till dessa talar för tropen dwelling. Platser i naturen 

beskrivs bära på minnen, egenskaper som gått i arv. Detta blir påtagligt i hur Lindqvist 

framställer naturen som både källa och vittne till ”folkstammens” historiska utveckling, att det 

är samma folk nu som då som har ”besittningsrätt” till marken. Det uppfattas alltså att det är 

människans verksamheter genom historien som binder dem samman fram till nutiden.  

     Jag anser också att det går att argumentera för att Lindqvists naturbeskrivningar för med 

sig en natursyn där naturen ses som en fosterländsk fostrare. Detta i den bemärkelsen att 

skildringar av människornas kontinuerliga verksamheter kopplade till naturen stärker den 

regionala självbilden om närkingarna. Detta stärker i sin tur även den nationella på det sättet 

att hyllandet av landskapet och dess människors historia påverkar bilden av helheten – 

Sverige. Det ska slutligen påpekas att, till skillnad mot von Posts text, uppstår här inga 

problematiserande utsagor om människans användning av naturens resurser utan dessa 

framställs endast som förutsättningar för dåtidens människor att bosätta sig och förbättra sina 

liv i landskapet. Man kan alltså tala om en ännu mer positiv och oproblematisk syn på naturen 

som skattkammare i Lindqvists kapitel. 

     I ”Närke i svenska järnhanteringens historia” ger bergsingenjören Herman Sundholm en 

historisk redogörelse för Närkes järnindustri från medeltiden och framåt. Till skillnad från 

föregående texter förekommer här inte några direkta naturbeskrivningar i sig. Dock gör sig 

ändå en syn som talar för att naturen varit en skattkammare på ett indirekt sätt sig påtaglig, 

genom det sätt som den historiska järnhanteringen i landsbygden skildras som en blomstrande 

tid i landskapets historia. Han skriver bland annat att Närkes hyttverksamhet går tillbaka till 

1300-talet och att den redan tidigt var av särskilt god kvalité. När Sundholm beskriver 

produktionen vid en hytta i Västra Berget skriver han att den måste ”anses synnerligen 

tillfredställande och vittna om de gamla närkingarnas höga ståndpunkt i järnhanteringens stora 

och nyttiga konst” (Sundholm 1930, s. 82). Hur Sundholm framställer naturtillgångarna i 

landskapet kombinerat med hyttarbetarnas skicklighet gör alltså att naturen som 

skattkammare även i denna del av volymen blir påfallande. Men detta hyllande av de 

historiska bergslags- och gruvmiljöerna förekommer endast som tillbakablickar. När 

Sundholm sedan avslutar sitt kapitel ges en helt annan bild av denna tidigare blomstrande 

industri: 
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Nu hava de flesta av Närkes hamrar upphört att falla och sedan flera år brytes ingen järnmalm mer 

inom nuvarande Närkes gränser. Den nya tiden har kommit med andra tillverkningsmetoder, större 

produktion, sammanslagning av bruksegendomar och brukens nedläggande. Brukspatroner och 

hans smältsmeder äro borta. Nu finns det bara disponenter och bruksarbetare. (Ibid. s. 85). 

  

Här skildras istället den för tiden allt mer utbredda ”bruksdöden”, vilken var ett led i en 

moderniseringsprocess av Sveriges järnindustrier. Denna bruksdöd skildras alltså i Sundholms 

text som en kontrast till Närkes forna blomstrande järnindustri. Man kan därför se att, utifrån 

Sundholms beskrivningar av den landsbygdsförlagda järnhanteringen i samband med hyllande 

och nostalgiska tillbakablickar, tropen pastoralen kopplat till elegin är framträdande. Han 

skriver exempelvis att ”den nya tiden” och dess moderniseringar har lett fram till att man lagt 

ner de gamla bruken. ”Brukspatroner och hans smältsmeder” har ersatts av ”disponenter och 

bruksarbetare”.  

     Bertil Waldén, länsantikvarie och dåvarande chef för Örebro läns museum, skriver i sin 

text ”Örebro slott” om slottets och stadens ursprung. Trots att kapitlet i hög grad fokuserar på 

det jag benämner som icke-natur (slott, kyrka och andra delar av stadsmiljön) förekommer 

vissa utsagor om naturen. Dessa handlar återkommande om hur terrängens utformning vid 

platsen för Örebros stadskärna legat till grund för stadens utveckling och trafikering: 

 

Lägger man härtill, att rullstensåsarnas synnerligen ändamålsenliga kommunikationsleder i stor 

utsträckning kringgärdades av oländiga marker, kärr och moras, accentueras än ytterligare 

betydelsen av själva brännpunkten, platsen kring stenöresbron. Här funnos alltså utomordentliga 

betingelser för ett samhälles uppkomst. (Waldén 1930, s. 87)  

 

Likt hos von Post och Lindqvist finner man alltså även hos Sundholm en natursyn där naturen 

och dess egenskaper ses som förutsättning för människans bosättning, det vill säga naturen 

som skattkammare. Sundholm skriver exempelvis att rullstensåsarna varit ”synnerligen 

ändamålsenliga”. Naturens utformning har alltså fyllt en god funktion. Det är dock inte tal om 

ett skildrande av en negativ exploatering av naturen. Sundholm framför att vissa platser redan 

haft ”utomordentliga betingelser” för människan att bygga vidare på. Naturens goda kvalitéer 

beskrivs alltså oproblematiskt som en tillgång. Möjligtvis kan man tala om ett slags samarbete 

mellan natur och människa, men att det är människan som ses ha vunnit på detta genom ”ett 

samhälles uppkomst”. Rullstensåsarna beskrivs också ha använts som farled fram till centrat - 

platsen för det nutida slottet och stadens stadskärna. Skildringen av naturen kopplad till dess 
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historiska funktionalitet för människan att bosätta sig vid platsen kopplas, likt i föregående 

kapitel, till tropen dwelling. I detta kapitel handlar det om naturen som förutsättning för 

Örebros grundande på just denna plats. Det är alltså inte tal om ett användande av tropen 

pollution där man istället skildrar att naturen negativt rubbats av människan utan snarare 

tvärtom. Dess ursprungliga (rullstensåsarnas) funktionalitet har människan endast byggts 

vidare på. Naturens egenskaper beskrivs alltså även av Sundholm som en förutsättning för 

människans liv.  

     Hjalmar Bergman berättar i ”Örebrobekanta och bekanta örebroare” minnen från sin 

ungdomstid i staden. Genom Bergmans text framgår en dikotomi mellan hur stad och 

landsbygd framställs.  I samband med att Bergman berättar en anekdot om änkefrun Jeanna 

beskriver han stadsmiljön som degenererad och allt mer hektisk ju närmre Kungsgatan man 

kom: ”Här var trängseln bekymmersam och man kunde ren på blanka förmiddagen se en och 

annan dragen karl, dock väl endast i förnedringstillståndet” ” […] I hörnet av Kungsgatan 

förvärrades trängseln” (Bergman 1930, s. 109–110).  

     Utöver Bergmans miljöskildring av stadens trånga gator förekommer inte fler direkta 

skildringar av det urbana. Det är i stället berättelser knutna till olika karaktärer och deras 

livshistorier som är i fokus. I mitten av texten återfinns några utsagor om landskapets natur. 

Då handlar det om att förmedla en bild av naturens rikedomar, exempelvis när Bergman 

beskriver kvalitén på Närkes fisk och skaldjur:  

 

Hjälmarekräftornas europeiska ryktbarhet fann jag en gång bevisad på en restaurant i Wien, där 

Hyalmare-Krebs stodo på matsedeln […] berömmelsen hade flugit över Europa! Likväl tror jag, 

att ingen sann Örebroare av min generation vill ge Hjälmarekräftan ett alltför högt rum i 

jämförelse med dess syster i Svartån, enkannerligen då i Hidinge. Däremot intar Hjälmarelaken en 

utomordentligt hög rangplats och likaså gösen […] (Ibid. s. 122–123) 

 

I denna text gör sig alltså tropen pastoralen synlig. Detta kommer till uttryck i hur Bergman 

framställer naturen (vattendragen och landsbygden) samt staden (icke-natur) som tydliga 

motsatser. Man kan här tala om att Garrards beskrivning av pastoralen med skildringar av en 

hektisk stadsmiljö i motsats till den rikliga naturen, framträder i Bergmans text. Det är alltså 

hur Bergman målar upp en slags motsatsbild mellan det urbana och naturen som främst talar 

för användningen av tropen. Naturens rika kvalitéer är i Bergmans text gösen och laken, vilka 

ses inta ”en utomordentligt hög rangplats”. Stadens gator skildras som ”trånga” och 

nedgångna då det där finns berusade män mitt under dagen. Att Närkes rika fiskeliv hyllas 
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och skildras som en välkänd kvalité för landskapet gör också att vi kan tala om en syn på 

naturen som skattkammare.  

     När Bergman sedan avslutar sitt kapitel och beskriver vad som utmärker Örebrokynnet och 

Närkelynnet gör sig denna dikotomi mellan stad och natur återigen tydlig. Det är inte bland 

stadens Hindersmässa eller festligheter man, enligt Bergman, finner källan till folkets 

glädjeutstrålning. Detta återfinns istället på landsbygden, i Ladugårdsskogen, där det: 

 

[…] bodde ett gammalt muntert kvinnfolk […] sällan eller aldrig torde de haft samma 

glädjefientliga anstrykning som i så många andra landsändar. De skogiga, rätt ödsliga bergens 

melankoli smälter samman med den bördiga, trygga slättens ljusare lynne till – om jag så må 

uttrycka mig – ett allvar, som älskar glädjen. Skatta glädjen högt, ni som äga henne! (Ibid. s. 132–

133) 

 

Här ger Bergman en beskrivning av ”Hönsa-Klara” som bodde i ladugårdsskogen. Hon får i 

Bergmans text representera landsbygden och dess folk. Att Bergman tagit henne som ett 

representativt exempel blir tydligt då han sedan övergår till att beskriva landsbygdens folk 

likadant: ”sällan eller aldrig torde de haft samma glädjefientliga anstrykning”. 

     Hembygdsdyrkan och hyllandet av landskapets natur i samband med tillbakablickar 

(elegin) är alltså påtaglig i Bergmans text vilket också kopplas till den pastorala tropen. Detta 

synliggörs i hur Bergman beskriver att Närkes landsbygd utmärker sig från ”andra 

landsändar”. Medan många andra ställen har en ”glädjefientlig anstrykning” finner man i 

stället i Närkes ”trygga slätten” ett ”ljusare lynne”. Detta lynne utmärker sig också för att 

inneha ett ”allvar, som älskar glädjen”. Det uppfattas av Bergman alltså inte endast vara ett 

särskilt glatt folk utan de innehar också ett ”allvar” kopplat till denna glädjeutstrålning. Han 

skildrar Närkefolkets muntra utstrålning som en spegling av landskapets natur. De skogiga 

och ”ödsliga bergens melankoli” sammansmälts med den trygga och ljusa slätten där man i 

folket finner ”ett allvar, som älskar glädjen”. Man kan alltså tala om en idyllisk beskrivning 

av naturen där det i naturliga miljöer som skog och slättmark går att finna och förklara källan 

till folkets kvalitéer. Att slätten beskrivs av Bergman som ”trygg” och ”ljus” talar också för 

den pastorala tropen utifrån att naturen tillskrivs ”sköna” egenskaper, medan icke-natur är det 

motsatta (som vi såg i beskrivningen av Kungsgatan). 

     Kapten Måns Mannerfelt skriver i ”Där svenska riksvägar mötas” hur Närke historiskt sett 

innehållit viktiga kommunikationsleder till andra delar av Sverige. Mannerfelts skildringar av 

landskapets naturliga kvalitéer påminner om Waldéns, i den bemärkelse att dess kvalitéer 
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skildras som förutsättningar för människan. I Mannerfelts text kommer detta till uttryck i 

samband med att folket i Närke beskrivs ha kunnat bygga goda vägförbindelser:  

 

Av ensliga stigar och öde led har vårt vägnät utbyggts. Landets geografiska skapnad och 

bebyggelsens historiska utveckling hava bestämt rödjandet och broandet. […] Landsvägarna följa 

ännu mångenstädes de mäktiga rullstensåsar som naturliga vägbankar löpa fram över slätten. […] 

Här i hjärtat av Sverige är, som vi sett, den mark, där våra riksvägar fordom möttes och än i dag 

mötas. Detta är förvisso ett gott löfte för framtiden. (Mannerfelt 1930, s. 142–144). 

 

Naturen beskrivs här som något människan tämjt och byggt vidare på för sin egen vinning – 

ett utökat kommunikationsnät vilket, enligt Mannerfelt, legat till grund för landskapets 

utveckling fram tills idag. Detta kommer till uttryck när han skriver att man röjt och gjort 

”ensliga stigar och öde led” körbara. Närkeslätten värderas också av Mannerfelt som ”hjärtat 

av Sverige” vilket tydligt ger uttryck för lokalpatriotism.  Man kan även här tala om att synen 

på naturen som skattkammare, likt i föregående texter, är framträdande. Dock handlar det i 

Mannerfelts skildringar av naturen aldrig om ett beskrivande av naturens rikedomar i form av 

bördig jord eller liknande. Istället beskrivs naturen i samband med de historiska vägar som 

sträckt och/eller fortfarande sträcker sig genom landskapet. Mannerfelts framställning av 

naturen och landsvägarna som något som länge funnits i landskapet kan alltså kopplas till 

användandet av tropen dwelling. Detta blir synligt i hur han beskriver att det finns en 

kontinuitet i människans verksamhet i landskapet gällande just vägar och vägbyggen. 

Landsvägarna i naturen vittnar alltså om minnen av dess betydelse för människan. Just denna 

betydelse av naturens terräng för utbyggandet av vägar kopplar Mannerfelt också, vilket 

framgår i citatet ovan, till dåtid, nutid och framtid. 

     I journalisten och författaren Ludvig Nordströms kapitel ”Närkes ära” beskrivs den 

historiska utvecklingen av Närkes skoindustri. I denna text förekommer endast ett par 

skildringar av natur vilket gör att det är svårt att tydligt urskilja vilken natursyn som 

förmedlas. Fokus i texten ligger i stället på statistik samt att beskriva ekonomiska 

utvecklingsprocesser. Man kan dock se en intressant dikotomi mellan hur Närkes tidiga 

skoindustri och natur skildras av Nordström:  

 

Rummet nersvärtat av blanksmörja, luktande surt och illa av läderjackor, smutsigt, trångt, i högsta 

grad ohygieniskt. […] Ty Örebro där det ligger mitt på den blida, soliga och vänliga Närkesslätten, 

har, som Sundberg påpekade redan 1913 i ovan citerade Bygdestatistik, alltmer utvecklat sig till en 

centralpunkt för de inre delarna av Mellan-Sverige. (Nordström 1930, s. 161, 166) 
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När Nordström beskriver de tidiga skoindustrimiljöerna skildrar han dem som smutsiga och 

trånga medan den av Örebro stad omkringliggande Närkesslätten, likt Bergman, ges 

egenskaperna ”ljus” och ”vänlig”. Utifrån dessa skildringar kan man ana den pastorala tropen 

vilket kopplas till detta framställningssätt, där en dikotomi mellan det urbana och naturliga 

framhävs. Det ska samtidigt påpekas att utsagorna om natur och icke-natur inte alls är 

frekvent förekommande i detta kapitel vilket gör det problematiskt att tala om någon 

genomsyrande natursyn. Samtidigt kan beskrivningen av naturen som en förutsättning för 

människan kopplas till en syn på naturen som skattkammare (i detta fall Närkesslätten) som 

ses ha haft ett värde för människan att bygga en centralpunkt för landskapets skoindustri på 

(Nordström, s. 166). 

     Joel Haugard, chefredaktör för Askersunds Tidning, ger i kapitlet ”Från Tiveden till 

Tylöskogen” beskrivningar av Sydnärkes karaktäristiska natur. Detta kapitel menar jag 

markerar ett brott mot de föregående på det sätt att det är först här, i volymens andra hälft, 

som historiska beskrivningar och berättelser om landskapet inte längre är i fokus. Istället 

skildrar Haugard endast den samtida naturen kring exempelvis Vättern och Tiveden. Vad som 

kan sägas utmärka författarens framställningssätt av naturen är att den återkommande kopplas 

till häpnadsväckande pittoreska naturupplevelser. Här beskrivs naturen som mäktig och 

oändlig:  

 

Då man befinner sig i norra Vätterns skärgård och åt söder blickar ut över ett 

oändlighetsperspektiv av vatten, ser ångare och seglare dyka upp och försvinna vid den fjärran 

synranden eller fyrar och lanternor glimma, kan man förr tro sig vara någonstans ute vid ett hav än 

mitt inne i det svenska fastlandet, i Närke. […] Vackra lövängar med insprängda ekbestånd lysa 

här upp landskapet. Men, såsom jag redan har antytt, är det i första hand Vättern, som ger liv och 

måleriskt behag åt södra Närkes landskapsbild. (Haugard 1930, s. 168–169). 

 

I Haugards kapitel gör sig synen på naturen som en tavla påtaglig. Detta kommer till uttryck i 

hur författaren genomgående framställer naturen som pittoresk, och att det är just ”bilder” av 

naturen som förmedlas via synintryck. Detta framkommer när han liknar vyerna vid ”ett 

oändlighetsperspektiv” och att lövängarna ger ett ”måleriskt behag”. På ett ställe liknar han 

även utsikten mot Omberg och Vadstena med ”fina blyertsstreck” (Ibid. s. 169). Naturen 

föreställs alltså, till skillnad från tidigare kapitel, ha ett estetiskt egenvärde i sig självt. Det är 

också den direkta upplevelsen som skildras. Haugard skriver att han ser ”ångare och seglare 

dyka upp och försvinna vid den fjärran synranden” – vad som sker i naturen blir en viktig del 
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av upplevelsen. Bilden av naturen skildras som ljus genom att Haugard beskriver att fyrar och 

lanternor ”glimma” och ekbestånden ”lysa”. Det är alltså inte hur naturen utgör/utgjort olika 

förutsättningar för människan som här betonas, utan istället vilka sköna upplevelser 

(exempelvis ”måleriskt behag”) man i naturen kan finna. Vid flera tillfällen framställer 

Haugard naturen som att den innehar sublima egenskaper. Detta gör sig tydligt i hur 

landsbygd, skog och berg skildras vara höljt i dunkel och att naturen på vissa ställen beskrivs 

som vild:  

 

Åmmebergs samhälle ligger emellertid höljt i grönska. […] Låt oss avlägga en visit på västra 

stranden av sjön för att se vad som gömmes i skogen där, ty även över denna ruvar ett ständigt 

rökmoln. […] Ovanför Olshammar ligger Tiveden med djupa skogar och vilda bergsklyftor” (Ibid. 

s. 175–177). 

 

Det blir i Haugards text något problematiskt att, utifrån Garrard, tala om en tydligt 

framträdande trop. Detta eftersom man kan koppla naturskildringarna till egenskaper som 

stämmer överens både med pastoralen och wilderness. På ett sätt är det klart att Haugard 

återkommande framställer en idyllisk bild av naturen genom att exempelvis beskriva den som 

vacker, ljus och charmfylld (pastoralen). Samtidigt tillskrivs naturen även sublima egenskaper 

som vild, oändlig och dunkel, vilket, utifrån Garrard, istället stämmer överens med 

wilderness-tropen. Detta kategoriserande sätt att analysera tropanvändning vid detta kapitel 

för alltså med sig problematik eftersom teorin förutsätter att det är antingen en trop eller en 

annan som används. Det är heller inte tal om, i Haugards text, att han skiftar mellan pastoralen 

och wilderness utan de kvalitéer som kopplas till troperna förekommer i samma kontexter. En 

lösning skulle här kunna vara att man talar om en hybridtrop vilken utmärks av en idylliskt 

förmedlad bild av naturen med samtidigt vissa sublima kvalitéer. 

     I författaren Severin Schiölers reseberättelse ”Ramundeboda” som berör Tiveden och 

Ramundebodas klosterruin finner man också återkommande beskrivningar som vetter mot en 

syn på naturen som tavla. Detta kommer till uttryck genom hur författaren målande beskriver 

naturen, inramad utifrån hans synintryck från bilfönstret.  Här skildrar Schiöler sina direkta 

naturupplevelser av vildmarken, eller ”obygden” som han kallar det, som först besvärlig för 

att sedan övergå till en idyll:  

 

Mil efter mil av låg, marig skog och kullriga hällar – Tiveden. Stockholmsvägens jämna bilbana 

slingrar sig makligt över de oansenliga höjderna, och det är till en början inte mycket som bringar 

forna resenärers vedermödor häruppe i tankarna. Först långsamt och omärkligt går obygdens 
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värdighet upp för medvetandet, medan cykeln med jämn fart rullar mot nordost. […] Och när 

Bodarnesjöns vattenyta glimmar fram emellan sina låga stränder, blir man närmast överraskad av 

de glimtar ljus, grönska och vänligt behag, som möta ögat. Här är dock obygdens hjärta. (Schiöler 

1930, s. 317) 

 

Schiöler beskriver att upplevelsen utgörs av ”marig skog och kullriga hällar”. Detta fortsätter 

”mil efter mil” och höjderna som han blickar ut över är endast ”oansenliga” – de ses som 

anspråkslösa. Men sedan överraskas Schiöler när han skriver att ”obygdens värdighet” 

medvetandegörs. Han beskriver sedan naturen som att den ”glimmar” och de ”glimtar ljus, 

grönska och vänligt behag” överraskar hans första intryck av ”obygden”. Upplevelsen går 

alltså från att vara besvärlig och tråkig till att naturens skönhet till slut framträder. 

     Här kan man dock, till skillnad från Haugard, tala om ett tropskifte. De direkta 

beskrivningarna av naturen utgör den första delen av texten och utmärks av ett användande av 

den pastorala tropen. Detta gör sig tydligt då naturen upprepat beskrivs som obygden vars 

sköna och idylliska egenskaper positivt överraskar författaren. Naturupplevelsen är ”obygdens 

hjärta” vilket ses som ljus och glimrande samt ger ett ”vänligt behag”. Att naturen tillskrivs 

ordet obygd betyder inte att det direkt handlar om ett användande av tropen wilderness. Här 

förekommer nämligen inga tillskrivna egenskaper om naturen som sublim, vild eller otämjd. 

Naturen utgörs istället av ljusglimtar och ett ”vänligt behag” vilket stämmer överens med 

Garrards pastorala trop. I den andra hälften av Schiölers reseberättelse fyller naturen en helt 

annan roll: 

      

Det vitkalkade gravkapellet vilar på murlämningar därav, och i nordlig riktning sträcker sig en 

lång, låg höjning i marken genom den gröna hagen utanför kyrkogårdsmuren nästan ned till 

sjöstranden. Den gömmer husgrunder och rester av gamla stentrappor – allt som är kvar av de 

gamla klosterbyggnaderna. Kanske voro de fromma bröderna i färd med att reda sin gärning ett 

värdigare hemvist, när reformationen sopade bort dem och deras planer. Och så blev muren 

stående, ofullbordad (Ibid. s. 318). 

 

När Schiöler i denna del av sin text beskriver själva landsbygden, närmare bestämt 

klosterruinen, handlar det alltså inte längre om en ren idyllisk bild av naturen i sig. Därmed 

gör sig tropen dwelling påtaglig utifrån att fokus ligger i att beskriva vilka minnen 

fornlämningarna i naturen vittnar om. Klosterruinen i dess landsbygdsmiljö beskrivs här hur 

den bär på minnen av människors verksamheter. Den ”gömmer husgrunder och rester av 
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gamla stentrappor” och de lämningar Schiöler ser får honom att blicka tillbaka till tiden före 

reformationen. 

     Journalisten Erik Samuel Lundh skriver i sin text ”I Bernhard Elis Malmström och 

Angelikas bygd” om gårdarna Södra Holmstorp och Loviseholm och deras historia. Vid de 

första sidorna av kapitlet ger Lundh en målande beskrivning av sina naturupplevelser på väg 

till bygden. Utsikten benämns som ”ståtlig” och landsbygden beskrivs ha bördiga fält och 

välskötta gårdar (Lundh 1930, s. 320). Här uttrycker författaren en genomgående 

hembygdsromantik tillsammans med ett skönmålande av landsbygden och dess natur. Han 

benämner själv att platsen är en idyll:  

 

Medan östra och mellersta delarna av Närke med sina slättbygder äga en utpräglad 

verklighetsbetoning, möter man i norr, söder och väster, där skogar och höjder ta vid, mera av idyll 

och romantik. Särskilt gäller detta västra Närke, där de blånande Kilsbergen dra fram. Där finner 

man också de två gårdarna Södra Holmstorp och Loviseholm […] (Ibid. s. 320) 

 

Lundh kopplar naturen till ”idyll och romantik” och hyllar de lantliga miljöerna och 

framställer naturen som riklig (bördiga fält), Detta talar för ett användande av tropen 

pastoralen. Även Kilsbergen skildras som en idyllisk plats med sina ”blånande berg”. En 

annan sak som tydligt kan kopplas till denna trop utifrån Lundhs text är hur han vid flera 

tillfällen beskriver en slags nostalgisk känsla vars källa återfinns i naturen. Han skildrar 

platsen utanför själva gårdstomten på Holmstorp som fridfull och nostalgisk:  

 

Borta vid muren där de vida åkerfälten ta vid, ha träden fått växa upp i ostörd frihet. Där resa sig 

skyhöga aspar med darrande löv, där breda väldiga ekar och popplar ut sina skuggiga kronor, där 

växa lindar, lönnar, björkar, lärkträd och skymmande granar kring kärleksgången eller 

kärleksallén, där gårdens ungdom förr brukade gå och svärma i skumma kvällar. (Ibid. s. 321) 

 

Naturen beskrivs här som en nostalgisk och skön plats vilket hör samman med Garrards 

beskrivning av den pastorala tropen där användandet av elegin, återblickande till dåtiden, ofta 

kommer till uttryck. Här handlar det dock inte om en återblick till den forna naturen utan om 

kärlek i svunna tider. När Lundh skildrar det sköna i naturen med formuleringar som ”ostörd 

frihet” och ”väldiga ekar” gör han det i samband med en nostalgisk tillbakablick på 

”ungdomens” verksamheter i naturen.  
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2.2 Natursyner och frekvent använda troper i 1975 års årsskrift. 

Författaren och litteraturkritikern Gösta Attorp skriver i det inledande kapitlet om sin resa 

genom Närke 1974. I texten beskriver Attorp hur landskapet förändrats från den tid då han 

växte upp. Här framställs naturen återkommande som en källa för nostalgiska minnen. Ett 

tydligt exempel på detta är när Attorp beskriver sin samtida negativa upplevelse av Kilsbergen 

vilket kompenseras av lyckliga minnen från platsen: 

 

Kilsbergen var en besvikelse denna eftermiddag. Vädret var disigt, sikten dålig. Jag tänkte på 

dagar då jag stått på Ullavi klint och andra utsiktspunkter i höstklar luft och sett slätt, stad, skogar, 

sjöar och bra mycket av Hjälmaren. Men mina starkaste minnesbilder här uppifrån är vinterbilder. 

De sista åren i skolan hade jag kapten Sam Adrian som gymnastiklärare […] Vi for till Kilsbergen 

hela avdelningen, kanske 100 man, strävade upp för backarna […] (Attorp 1975, s. 7) 

 

Den direkta naturupplevelsen beskrivs av Attorp som negativ då den är en ”besvikelse” på 

grund av det dåliga vädret. Istället för att utförligare skildra vad Attorp direkt upplever vid 

Kilsbergen går han vidare till att beskriva sina minnen från platsen. Då utmärktes naturen vid 

Ullavi klint i stället av en ”höstklar luft” och god utsikt. Alltså kopplas det som fanns förr i 

naturen till idyll och nostalgi vilket får kompensera för det nutida dåliga vädret. Senare i 

texten beskrivs nutidens natur vid flera tillfällen som förstörd eller på olika sätt försämrad. 

Detta kommer till uttryck exempelvis när författaren beskriver sin upplevelse av utsikten från 

ett berg vid fågelstationen i Kvismaren. Här framställs den dåtida naturen som en kontrast till 

den nutida. 

 

Från vägen upp på förkastningsbranten söder om Tisaren fick vi en illustration av hur Sverige på 

sina håll förfulats. Från nyckelhultshöjderna hade man förr vackra utsikter över sjön. Nu hade 

buskskog och skräpskog fått växa upp och skymma bort vattnet. Ännu värre var det när vi hunnit 

ned till Olshammar, där samma meningslösa skogsridå fått stänga synen över Vättern (Ibid. s. 10). 

 

Här skriver Attorp att man förr hade ”vackra utsikter” vilka nu ersatts med ”buskskog och 

skräpskog” som börjat ”skymma bort vattnet”. Att Attorp här använder ord som ”förfulats” 

och ”ännu värre” talar för en negativ syn på den nutida naturen där han beklagar sig för det 

igenväxta landskapet. Författaren utrycker att den idylliska och sköna naturen i stället går att 

finna i det förflutna tillsammans med minnen om detta. Att man vid nyckelhultshöjderna 

”förr” hade vackra utsikter medan ”skräpskogen” istället förhindrar denna upplevelse för 
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samtida besökare. Skräpskogen utgör den ”meningslösa skogsridå” som anses ha stängt igen 

”synen över Vättern”.  

     Attorps text genomsyras alltså av en slags hybrid av pastoralen och pollution. De pastorala 

egenskaperna i författarens beskrivning av naturen kommer till uttryck i hur den skildras som 

källa för nostalgi. Den vackra och sköna naturen beskrivs i samband med elegiska uttryck. 

Alltså går den främst att återfinna i det förflutna tillsammans med glada minnen i platserna 

som besöks. Vad som talar för användandet av tropen pollution är hur naturens tidigare öppna 

landskap växt igen och förfulats. Dock handlar det inte om att människans verksamheter i 

naturen förstört den – snarare att människan upphört att vårda naturen, vilket medfört att dess 

estetiska värden upphört (öppna slätter och klara utsikter över sjöar).  

     Det blir något svårare att utifrån Erlandsson-Hammargrens begrepp här urskönja en 

konkret typ av natursyn. Förvisso finns det vissa egenskaper som talar om synen på naturen 

som tavla utifrån att naturen skildras via direkta synintryck. Dock framställs endast det 

pittoreska och estetiska egenvärdet (vilket utmärker denna natursyn) av naturen i samband 

med hur det, enligt Attorp, sett ut förr. Jag anser att Attorps kapitel istället genomsyras av en 

nostalgisk eller melankolisk syn på naturen. Detta kommer till uttryck i att dess egenvärde 

främst går att finnas i det förflutna. Naturen har varit fin och man minns idyllen. Bilden av 

den samtida naturen är istället sorglig. Den är förfulad, igenväxt och skräpig. 

     Historikern Karl-Gustaf Hildebrand redogör i ”Järn och människor” för Närkes historiska 

järnhantering utifrån ett ekonomihistoriskt perspektiv. Det som utmärker Hildebrands text 

gällande hur han beskriver landsbygden liknar till stor del Attorps nostalgiska och 

melankoliska natursyn. Detta kommer till uttryck i hur Hildebrand sorgligt skildrar hur man i 

bygderna stängt igen hyttorna. Här är det dock inte naturen i sig som är hotad av urbanisering 

och centralisering av industrierna utan människans historiska och kulturella verksamheter i 

den:  

 

Man gör inte längre järn i Närke. Bergsmännens och brukens masugnar är borta, bokstavligen 

jämnade med marken. Bara ett par av de gamla hyttorna finns kvar, vårdade som 

industrimonument som denna vid Igelbäcken alldeles vid västgötagränsen vid vägen utmed 

Vättern. Men mycket av bruksmiljöerna finns kvar, charmfulla idyller idag som Dohnafors där 

greve Dohna på Stjärnsund år 1725 anlade en stångjärnshammare. (Hildebrand 1975, s. 61) 

 

Likt Attorp skildrar Hildebrand alltså naturen som förändrad och att människans verksamhet i 

den upphört. Han skriver att masugnarna är ”jämnade med marken” och att ”bara ett par” 
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hyttor återstår vilket tydligt signalerar en nostalgisk och melankolisk natursyn. De gamla 

lokala järnindustrierna finns inte längre på landsbygden. De som väl är kvar av 

verksamheterna beskrivs som ”idyll”. Förvisso är det inte tal på samma sätt som Attorp om en 

natur som växt igen och förfulats. Dock framställs samma typ av syn på naturen där det är just 

i det förflutna man finner det sköna och idylliska. Det som finns kvar av det gamla är på ett 

sätt utrotningshotat och utgör ”vårdade industrimonument”. Även hos Hildebrand ser vi alltså 

denna hybrid mellan pastoralen och pollution likt hos Attorp. Naturens goda kvalitéer går 

alltså främst att hitta i det förflutna. De minnen av människans verksamheter som naturen 

beskrivs bära på är det enda nutida idylliska.  

     I Rune Ruhnbros text ”Kvarntorp, en sommar” ger radio- och TV-profilen en historisk 

berättelse om skifferoljeindustrin i Kvarntorp och den omkringliggande naturen. Ruhnbro 

beskriver exploateringen av naturen som onödig och att naturen tagit skada av detta: 

 

Berget står där och minns alltsammans och utsikten från dess topp duger […] Långsamt höjde sig 

landet ur en väldig vik av det vi nu kallar Östersjön. Landskapet tog form, människan tog det i 

besittning, en lång odlingshistoria började. Till sist tog det vår egen tid några futtiga årtionden att 

skrapa, bryta och bränna till slagg och aska det som bildats under väldiga tidsrymder för så där 400 

miljoner år sedan. För några droppar oljas skull. (Ruhnbro 1975, s. 88)  

 

Genomgående beskrivs att människan bedrivit en för naturen skadlig exploatering. De 

naturresurser som här har utvunnits i berget beskrivs endast i form av restprodukterna ”slagg” 

och ”aska”. All denna skada på naturen anser Ruhnbro endast varit för ”några droppar oljas 

skull”. Själva naturen framställs återkommande i texten liksom citatet ovan som ett subjekt. 

Detta kommer till uttryck i hur den framställs själv minnas samt vara i färd att återta 

omgivningen från människans ”besittning”. Naturen beskrivs exempelvis av Ruhnbro ha ”sin 

egen envishet” i samband med att han skildrar hur björkslyn tilltar vid platsen (Ibid. s. 90). 

     Tropen pollution genomsyrar Ruhnbros text. Detta kommer till uttryck i hur han 

återkommande beskriver människans exploatering av naturen vilket resulterat i ett förstört 

landskap. Han refererar bland annat till Bertil Waldéns beskrivning av att Kvarntorp kommit 

att bli en ”bild av totalförstörelse, otäckt, skrämmande, dyster, ondskefullt” (Ibid s. 90). I 

samband med att Ruhnbro beskriver Glanshammars marmorbrott ger han uttryck för en 

nostalgisk natursyn: ”Här och var skvallrar en brandgul lilja eller ett förvildat körsbärsträ om 

ett försvunnet Närketorp, på andra håll handbilade timmerlagårdar om ålder och 

odlartradition” (Ibid s. 94). Naturen, i detta fall landsbygden, bär alltså med sig minnen av 
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något idylliskt, som funnits där förut, men som nu istället utgörs av ett till viss del förvildat 

landskap och kanske till största delen förstörd och exploaterad natur. Det har funnits ett 

”försvunnet Närketorp” på platsen vilket det förvildade körsbärsträdet vittnar om. Den sköna 

landsbygdsidyllen och ”odlartraditionen” finner man alltså inte, utifrån Ruhnbro, i den nutida 

omgivningen av industriruiner utan i det förflutna. 

     Även i nästkommande kapitel av journalisten Sven-Eric Ardhage är temat gruvindustrierna 

i Närke. Här förmedlas dock en annan bild av industrierna i jämförelse med Ruhnbro. 

Industrierna beskrivs inte här endast vittna om miljöförstörelse utan de utgör även en 

nödvändighet för landsbygdens näringsliv. Utbyggnaden av Zinkgruvan beskrivs exempelvis 

som ”bygdens räddning” (Ardhage 1975, s. 102). Men samtidigt som Ardhage lyfter att 

gruvorna visat sig kontinuerligt rika på zinkmalm görs detta i en problematiserande kontext. 

Förvisso menar Ardhage att naturen utgör en förutsättning för människornas liv men med 

exploateringen följer problematiska utsläpp av industriavfall: 

 

Även om livet i Åmmeberg flyter lugnt så kan spåren från hundra års utsläpp av anrikningssand 

inte döljas. Utbyggnaden av gruvdriften som medför att ännu mera sand måste dumpas någonstans, 

har satt igång en häftig miljödebatt. Ingen vill att nuvarande gruvutbyggnaden ska leda till samma 

naturförstöring som Åmmeberg upplevt vid Hägerön. Slammet från anrikningen har fyllt igen flera 

kilometer av den forna Vätternviken. (Ibid. s. 107). 

 

Tropen pollution kommer tydligt till uttryck i texten genom användningen av ord som 

”naturförstöring” och hur Ardhage framställer en bild av en enad front mot fortsatta och 

ökade utsläpp då ”ingen vill” att utbyggnaden ska leda till naturförstöring. Han skildrar också 

att trots att ”livet i Åmmeberg flyter lugnt” så finns där spår av långtgående ”utsläpp”. 

Utsläppen kan ”inte döljas” men de ”måste dumpas någonstans” för att försäkra fortsatt 

gruvdrift vid bygden. Här kan alltså en form av synen på naturen som skattkammare 

uppmärksammas. Dock framställs utnyttjandet av naturen föra med sig problem då 

förutsättningen för det lokala näringslivet även för med sig miljöförstöring. Ardhage lyfter 

exempelvis här hur naturen vittnar om industrins påverkan på  

”den forna Vätternviken”. Människans exploatering har alltså gjort att naturen och dess 

kvalitéer negativt påverkats. Denna framställning bidrar till att ytterligare tala för tropen 

pollution. 

     Sven Wetterhall, byråchef vid jordbruksdepartementet, ger i ”Den stora sjösänkningen” en 

historisk beskrivning av hur sjösänkningarna i Närke utförts och vilka konsekvenser de 
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kommit att få för landskapet. Likt i föregående kapitel framträder i Wetterhalls text 

beskrivningar av naturen som exploaterad eller negativt förändrad av människan. Wetterhall 

framställer vattensänkningarna som en föreställd nödvändighet för dåtidens människor medan 

man i stället förstört naturens rikedomar utifrån ett hopp om framtida vinningar:  

 

Det var inte sällan drastiska ingripanden som skedde även om en del endast innebar ”ändring och 

utrivning av Wattenverk, som genom uppdämning skadade jord eller hindrade dess odling. […] De 

torv- och mullrika jordarna utefter Hjälmarstränderna har i stort sett genomgått samma 

förändringar som beskrivits beträffande Kvismaredalen. De har sålunda bortodlats genom att 

materialet oxiderat. En ”sjunkning” av markytan har blivit följden. (Wetterhall 1975, s. 110) 

 

Att Wetterhall här skildrar hur naturen negativt förändrats talar för användandet av tropen 

pollution. Detta framträder tydligt i samband med ord som ”drastiska ingripanden” och hans 

citat av en Kungl. förordning angående sänkningarna från 1824 vilket bekräftar de negativa 

konsekvenserna, alltså att naturen tagit skada av sjösänkningarna, vilka beskrivs av Wetterhall 

likt Attorp som meningslösa exploateringar. Markytorna skildras senare i texten som återigen, 

”efter några årtionden” ”vattensjuka”, trots sänkningarna under 1920-talet. Sjösänkningarna 

upplevs alltså inte ha levt upp till dess syfte och varit onödiga. (Ibid. s. 120). 

     Naturens rikedom, de ”torv- och mullrika jordarna” beskrivs som ett minne blott. Vad som 

varit vackert och rikligt i naturen är numera ”bortodlat”. Återkommande formuleringar likt i 

citatet ovan talar alltså mer för det jag kallar för en nostalgisk och melankolisk natursyn än 

naturen som skattkammare. Möjligtvis kan man tänka sig att naturen har varit en 

skattkammare men att skatterna nu sinat till följd av mänsklig exploatering. 

     I askerslundsläraren Hugo Stööks text “Kring norra Vätternstranden” påträffas ett helt 

annat sätt att skildra naturen jämfört med föregående författare. Här förekommer inga 

beskrivningar av naturen som förorenad eller exploaterad av människan. Istället skildras 

naturen genomgående som vacker och pittoresk. Naturen beskrivs som en idyll utifrån Stööks 

synintryck:  

 

Där slottet nu ligger och lyser och speglar sig i det blankstilla vattnet visar det också vägen ut mot 

Vättern. Mot rödingar och hägringar och inte minst mot rent, klart vatten kring öar och holmar i en 

för Sverige unik sötvattensskärgård […] Det har blivit kväll och skymning och vi står nere på bron 

och ser ut över Alsen. Då och då dånar några ”långtradare” förbi bakom oss, men det inverkar inte 

på den vackra tavlan framför oss.  (Stöök 1975, s. 125, 138) 
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Synintrycket av sjön Alsen och Stjärnsunds slott beskrivs i citatet som fridfullt, rent och att 

naturen utgör en ”unik sötvattensskärgård”. Beskrivningarna innehåller alltså även faktiska 

anspråk på sjön på det sätt att den framställs utgöra en unik och vacker miljö. Vad som starkt 

talar för att Stöök här förmedlar en syn på naturen som tavla är hur fokus ligger på naturens 

estetiska egenvärde. Det är just detta som ramas in genom Stööks naturskildringar. Här passar 

inte de ”dånande långtradarna” in i den ”vackra tavlan”. Det som kan förknippas med icke-

natur (långtradarna) är störande moment för den direkta och ”rena” naturupplevelsen. Detta 

sätt att beskriva naturen som vacker, ren och fridfull medan icke-naturens kvalitéer skildras 

som högljudd talar också för ett tydligt användande av den pastorala tropen kombinerat med 

pollution. Här framställs alltså en viss dikotomi mellan de industriella ”dånande långtradarna” 

som Stöök inte låter störa upplevelsen av den idylliska ”sötvattensskärgården”.  

     Litteraturvetaren Erik Hjalmar Linder ger i ”Hjalmar Bergmans Närke” en skildring av 

sina äventyr genom landskapet på jakt efter platser som inspirerat delar av Bergmans verk. 

Här skildrar Linder likt Attorp och Hildebrand den direkta naturupplevelsen som en 

besvikelse i jämförelse med hur den på olika sätt tidigare positivt utmärkte sig. Han beklagar 

sig exempelvis över den moderna utvecklingen vilken kommit på bekostnad av landsbygden. 

Detta framgår bland annat tydligt i hur Linder beskriver den delvis rivna hyttan vid Svartå:  

 

Av damer i hallen får vi veta att hyttan blåsts ner och att byggnaden rivits. Men själva ”pipan” fick 

stå kvar. Medan regnet långsamt dämpas försöker vi dämpa själva besvikelsens storm. […] Det 

står där bara, lite ensamt och dumt. Varför lät Hasselfors bruk inte hyttan stå kvar, så att pipan fick 

en miljö och en mening? […] Vår resa i Träskens spår tycks bli en smula vemodig – så förgår all 

världens härlighet. (Linder 1975, s. 152) 

 

I citatet ovan kommer det till uttryck att den direkta upplevelsen av landsbygden är en 

besvikelse. Bergsbruksmiljöerna är förstörda och saknar nu ”mening”. Här beskylls 

Hasselfors bruk för den onödiga förstörelsen av omgivningen på det sätt att hyttruinen 

beskrivs se ”lite ensamt och dumt” ut. Vad Linder menar med att ”all världens härlighet” 

förgåtts tolkar jag i sammanhanget som ett uttryck för en skildring av besvikelse och nostalgi. 

Linder använder alltså här det stående uttrycket för att beskriva det sköna i naturen och dess 

förgänglighet. Det forna härliga vid platsen har alltså försvunnit i och med bruksbolagets 

rivningsarbete. I Linders text återkommer flera liknande uttryck vilka också påminner om 

Attorps och Hildebrands nostalgiska och melankoliska natursyn. Exempelvis skriver Linder 
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om att ortsnamn som Mullhyttan och Lekhyttan ”tyder på nedlagda masugnar” och att han 

just i barndomen såg Mullhyttemo som ”det vackraste namn jag visste” (Ibid. s. 152).  

     Men de nostalgiska och melankoliska uttrycken i Linders text förekommer inte endast vid 

skildringar av landsbygden utan även av stadsmiljön. Han beskriver till exempel den moderna 

bebyggelsen vid Skjutsvägen i Örebro som ett ”kortsiktigt exploateringsintresse” vilket dödat 

”för generationerna, gemenskapslivet och stadens självmedvetande oskattbart värde”(Ibid. S 

159). Alltså finner vi uttryck för samma typ av besvikelse även över hur moderna 

förändringsprocesser negativt påverkat naturen såväl som ”icke-naturen”. Linders sätt att dels 

beskriva naturen utifrån elegi och nostalgi och dels som numera förstörd genom att de sköna 

kvalitéerna försvunnit talar för en tydlig hybridanvändning av pastoralen och pollution.  

     Antikvarien Gunnar Ekelund skriver i ”Järnåldersbygder” om Närkes arkeologiska 

fyndplatser. Här beskriver Ekelund naturen till viss del väldigt likt hur de antikvarier och 

arkeologer beskrivit den i volymen från 1930. Naturen framställs alltså även här i samband 

med hur den bär på spår av och vittnar om historiska händelser och epoker. Detta är förvisso 

föga förvånande då detta är just arkeologins syfte. En intressant skillnad mellan volymerna är 

dock att Ekelund förmedlar en problematisk bild av arkeologin vilket inte förekommer i 

motsvarande texter från 1930. Fornlämningarna och naturen beskrivs här som av senare tidens 

människor hotade eller negativt förändrade. Exempelvis skriver Ekelund att Närkes brist på 

gravfält kan förklaras utifrån att man röjt bort dem för att bana väg för odlingsfält. Han 

beskriver fornlämningar som att de blivit ”utplånade” på grund av odling och andra ”ingrepp” 

så som utvinning av grus (Ekelund 1975, s. 194 f.).  

     När Ekelund beskriver hur järnåldersbygderna utmärkte sig under tiden före sjösänkningen 

liknar han landskapet vid ett ”vattenrike” och ”pärlband” (ibid. S. 199). Men denna idyll 

vittnar inte det nutida landskapet om:  

 

De som i vår tid färdas genom detta område ser föga av de vattenytor som en gång präglade 

detsamma. Topografien har här totalt förändrats under senare århundraden. En del av slättsjöarna 

har vuxit igen till mossar, medan andra utplånats genom sjösänkningsföretag och ersatts med 

vidsträckta åkerområden. Fordom gavs här de bästa föresättningarna för ett folk, som nästan 

uteslutande grundade sin livsföring på boskapsskötseln. (Ibid. s. 199) 

 

Även hos Ekelund förekommer alltså den nostalgiska och melankoliska natursynen vilket 

präglat de flesta tidigare skribenterna. Detta kommer till uttryck i samband med tropen 

pollution, i hur den nutida naturen beskrivs som ”totalt förändrad”. Den tidigare vackra och 
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vattenpräglade naturen är numera ”utplånad”. Vi ser även samma typ av negativ värdering av 

sjösänkningen hos Ekelund som hos Wetterhall. Sjösänkningen beskrivs också här ha bidragit 

till att ”utplåna” det forntida sköna i naturen. De slättsjöar vilka Ekelund liknar vid ”pärlband” 

och ”vattenrike” har på grund av människans verksamheter i naturen ”vuxit igen” och kommit 

att bli ”ersatta” av en helt annan typ av natur – åkrar. Ekelund beskriver också ett förflutet 

idylliskt samspel mellan naturen och människan där den utgjort de ”bästa föresättningarna” 

för dess liv. Det ursprungliga sättet att leva hyllas i citatet ovan  

     I författaren Nils-Peter Eckerboms ”Gården som sken fram bland höga träd” ges en 

beskrivning av Närkes herrgårdar och slott. Här ligger förvisso ett större fokus på att beskriva 

historier kring byggnadernas härkomst och framträdande personer knutna till dem. När 

Eckerbom skildrar de historiska byggnaderna på landsbygden tillsammans med dess 

närliggande omgivning gör han det på ett framställningssätt som kan kopplas till en nostalgisk 

och melankolisk syn på naturen. Detta kommer till uttryck i hur han ofta beskriver att 

byggnaderna och omgivningarna på olika sätt har varit storslagna men att de numera ger ett 

mindre gott intryck. Ett tydligt exempel är i Eckerboms skildring av Kägleholms ruiner: 

 

Om man tittar efter noga märker man att vägen en gång varit betydligt bredare, gott och väl 7 

meter: mossan har inte helt lyckats dölja de gamla dikena och stenuppläggningarna över dem. 

Mellan de yviga grangrenarna skymtar något mörkgrått långt bort, som en oviss fläck. […] För av 

Suecia Antiquas alltför ståtliga byggnad finns egentligen bara bruksdisponent Danielsons 

skiffertak kvar med underliggande, allt sprödare tegelkällare, där några ynkliga balustradpelare 

står utställda för den som har fantasi nog att fylla i resten (Eckerbom 1975, s. 206). 

 

Här framträder den nostalgiska och melankoliska natursynen i hur författaren beskriver sin 

direkta upplevelse av naturen. Omgivningen skildras som anspråkslös och närmast en 

besvikelse genom exempelvis uttrycket ”som en oviss fläck”. Men det framgår också av 

Eckerbom att man i naturen kan se spår av forna glansdagar. Vägen har varit ”betydligt 

bredare”. Han talar sedan med boken Suecia Antiqua när han skriver att av den där ”alltför 

ståtliga byggnad” endast finns rester av en källare kvar. Det nostalgiska och melankoliska 

kommer alltså till uttryck i hur ”nu” är i förfall medan ”då” varit det ståtliga. 

     Även stående byggnader beskrivs av Eckerbom vara i ett slags förfall. Han förmedlar ett 

slags sorgligt tillstånd av nedgång av forna vackra byggnader på landsbygden. När Eckerbom 

avslutar sin text lyfter han dock ett exempel på hur renoveringar av förfallna byggnader kan 

återställa det forna idylliska. Han skriver att restaureringen av Åkerby gjort att dess tillstånd 

är ”åter fräscht” och att det ”som så länge var blomman av allas vår gemensamma kultur” 
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(herrgårdar och slott) är på väg tillbaka (Ibid. s. 219). Genom att Eckerbom här beskriver de 

vackra byggnaderna som att ha varit ”blomman” och att detta tillstånd nu är tillbaka kan den 

pastorala tropen i form av både elegin och utopin uppmärksammas. Det nutida tillståndet hos 

de förr vackra byggnaderna beskrivs vara i förfall men genom renoveringar kan de återigen 

blomstra. Eckerbom ger alltså uttryck för att han ser fram emot en liknande idyll i framtiden 

så som under platsens guldålder.  

     Botanisten Nils Dahlbecks kapitel ”Erik Rosenbergs fåglar” är en hyllningstext till 

ornitologen Erik Rosenberg och dennes fågelböcker. Dahlbeck återberättar sina minnen kring 

utflykterna tillsammans med Rosenberg och beskriver vad de bevittnat i naturen. Utöver 

Dahbecks egna berättelser består kapitlet till stor del av citat ur Rosenbergs böcker. När 

Dahlbeck med egna ord framställer naturen görs det i samband med minnen knutna till 

Rosenberg. Vad som dock skiljer sig från föregående författare i denna volym, vilka 

nostalgiskt skildrar naturen, är att Dahlbeck inte endast skildrar det sköna i det förflutna. I 

stället är naturbeskrivningar av hur naturens fågelliv varit hotade framträdande. I hans 

berättelse om utflykten till Kvismaren 1947 beskrivs en natur vars fauna är hotad av giftiga 

kemikalier:  

 

Slättlandet karaktärsfågel gulsparven minskade katastrofalt. Erik hade stimulerat försöken att sätta 

upp häckningskorgar åt tornfalken ute på slätten, men i stället försvann nästan hela 

tornfalkbeståndet. För Erik Rosenberg stod sammanhanget klart på ett tidigt stadium, nämligen att 

nedgången stod i samband med kvicksilverbetningen av utsädet, men det blev hård strid innan man 

godtog tankegången. (Dahlbeck 1975, s. 231) 

 

I Dahlbecks text skildras naturen direkt utifrån återblickar till hans äventyr med Rosenberg. 

Här beskrivs naturen ha haft ett rikt fågelliv värt att beskydda. I citatet ovan kommer denna 

beskyddande attityd mot naturen till uttryck. Dahlbeck beskriver att fågelbeståndet befunnit 

sig i ett ”katastrofalt” tillstånd vars ”nedgång” bekämpats av Rosenberg. Han skildrar också 

att medvetandegörandet av miljöförstöringen varit en ”hård strid”. Tropen pollution kommer 

här till uttryck i Dahlbecks återkommande beskrivningar av naturens djurliv som hotat av 

kvicksilvret i utsädet. Å ena sidan kan man tala om en viss koppling till pastoralen genom hur 

Dahlbeck skildrar ”slättlandets” rika fågelbestånd och att naturen framställs i samband med 

återblickar. Dock ligger fokus just på hur naturens rika kvalitéer under en längre tid varit 

hotade och bör beskyddas. Detta talar för en nostalgisk natursyn tillsammans med tropen 

pollution vilket kommer till uttryck i form av berättandet av gamla naturupplevelser där 
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naturens kvalitéer varit på ”nedgång” och i ett ”katastrofalt” tillstånd (men nu är på 

bättringsvägen). 

     Även i biologen och idéhistorikern Bengt Roséns kapitel ”Hjälmaren” finner vi samma 

negativa syn på sjösänkningen av Hjälmaren liksom hos Wetterhall och Ekelund. Här 

beskriver Rosén sjön som ”våldtagen” av sjösänkningsföretagen. Hjälmaren skildras även 

återkommande med sublima förtecken i samband med ord som ”mäktig” och ”våldsam” 

(Rosén, s. 234). Roséns naturbeskrivningar berör alltså främst Hjälmaren och sjön beskrivs till 

största del utifrån sina positiva egenskaper både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Dock 

framkommer det även problematik i samband med att naturen ses som förändrad på grund av 

människan. Detta kommer till uttryck i bland annat hur Rosén beskriver hur naturen omkring 

Hjälmaren börjat växa igen:  

 

Att helt skylla fenomenet på den ökade tillförseln av närsalter är att förenkla problemet. Även 

andra former av mänsklig aktivitet – och inaktivitet – spelar in. Förr betades strandängarna i 

mycket större utsträckning än nu. Kor har en förbluffande förmåga att hålla nere vass, något, som 

man med all önskvärd tydlighet kan observera på de ställen, där djuren fortfarande får gå ner till 

vattnet. Där är stranden vegetationslös […] Vassproblemet är betydligt mer komplext än vad som 

framkommit av diskussionen kring igenväxningen av våra sjöar. (Ibid. s. 242).   

 

Igenväxningen benämns återkommande av Rosén som ”problemet” och ”vassproblemet” 

vilket talar för tropen pollution där naturen ses som negativt förändrad. Detta sätt att se 

igenväxning av naturen som ett problem liknar i hög grad Attorps beskrivning av utsikten vid 

Kilsbergen som igenväxt. Istället är det ”önskvärda” den ”vegetationslösa” stranden. Detta 

oönskade tillstånd av igenväxning beskrivs av Rosén som ”hållas nere” av korna. Här är det 

dock inte tal om uttryck för en nostalgisk och melankolisk natursyn på ett sätt likt Attorp. 

Roséns naturbeskrivningar är nämligen aldrig kopplade till personliga minnen eller 

beskrivningar av den svunna tidens sköna natur.  

     Förvisso beskriver Rosén att den nutida naturen ”allvarligt rubbats” (ibid s. 242), men den 

samtida Hjälmaren ställs dock inte helt i motsats till dåtiden på det sätt att det endast är i det 

förflutna vi finner den sköna naturen. Författaren ger dock skildringar av naturen som på 

andra sätt talar för en nostalgisk och melankolisk natursyn. Exempelvis skriver han att 

Hjälmaren nu för tiden ”saknar betydelse för kommersiell sjöfart” och att Tockenön har en 

”ålderdomlig prägel”. Detta följs dock av att Rosén beskriver att Hjälmarens natur i allt högre 

grad ”upptäckts” av människor och att dess skärgårdslandskap ”gör den till en alldeles 

underbar sjö!” (Ibid. s. 249). Alltså har sjön i det förflutna haft en betydelse som på senare tid 
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minskat. Jag anser att Roséns naturbeskrivningar till stor del ger uttryck för en nostalgisk och 

melankolisk natursyn på det sätt att vissa egenskaper i naturen har försämrats i jämförelse 

med dåtidens idyll. Att Rosén även beskriver att det önskvärda är en vegetationslös strand 

som numera hotas av igenväxning talar också för att det finns kvalitéer värda att bevara i 

naturen. Han utmärker sig alltså på det sättet att även den nutida naturen skildras ha sköna 

kvalitéer. Vi finner alltså inte en stark dikotomi mellan då och nu i Roséns text, likt 

exempelvis i Attorps och Wetterhalls. 

     Geologen Curt Fredén diskuterar och jämför i ”Svea älv?” olika geologiska 

undersökningar om ett område öster om Degerfors. Här förekommer inte många värderande 

utsagor om naturen i sig. Främst lyfter Fredén i kapitlet hur området beskrivits och uppfattats 

tidigare av andra geologers undersökningar. Ett intressant brott mot andra kapitel i denna 

volym är att när Fredén väl skildrar naturens kvalitéer beskriver han dem aldrig som av 

människan negativt påverkade och det förekommer heller inga utsagor om minnen knutna till 

platser. Naturen beskrivs av Fredén i hög grad i samband med ord som ”storslagen”, 

”vildmarksterräng”, ”vildmark” och ”vild” (Fredén, s. 253 ff, 258). På ett ställe beskrivs 

människans påverkan på naturen som positiv för den direkta naturupplevelsen: ”Genom 

Domänverkets utglesning av skogen vid Domedags- och Grytområdena får besökaren en god 

bild av den tidigare i tät skog så imponerande blockmarken” (Ibid. s. 255). Det är intressant 

att trots att Fredéns beskrivning av ”utglesning av skogen” kan tolkas ge uttryck för ett 

ingrepp på naturen tillskriver han inte detta några negativa kvalitéer. Tvärtom ses 

utglesningen ha gjort naturupplevelsen mer tillgänglig då man numera får ”en god bild” den 

”imponerande blockmarken”.  

     Att Fredén genom sina naturbeskrivningar ger en bild av en ”storslagen”, ”opåverkad” och 

”vild” natur skild från människan gör att man kan tala om uttryck för tropen wilderness. (Ibid. 

s. 255). Det är dock svårare att tydligt förklara vilken typ av natursyn Fredén förmedlar. 

Närmast till hands ligger Erlandsson-Hammargrens begrepp naturen som tavla då 

naturbeskrivningarna här bygger på direkta upplevelser, samt att naturens estetiska värde är i 

fokus, alltså vad som utifrån de direkta synintrycken utmärker naturen. Dock förekommer inte 

på samma sätt den pittoreska framställningen av naturen liksom hos Stöök och Attorp där den 

likställs med en tavla. Möjligtvis talar Fredéns beskrivning av att utglesningen ”ger en god 

bild” av den utmärkande blockmarken för detta. Klart är dock att den annars i volymen starkt 

förekommande nostalgiska och melankoliska natursynen inte återfinns i Fredéns text.  

     I Per Olov Führs avslutande kapitel ”Kilsbergen som fritidsområde” ges en historisk 

redogörelse för verksamheter inom Kilsbergen och hur det kommit att bli ett 
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rekreationsområde. I större delen av kapitlet beskriver Führ hur området präglats av 

långtgående bergsbruk och bosättningar. Han beskriver i detta sammanhang Kilsbergen som 

ett dåvarande ”kulturlandskap” vilket på senare tid alltmer försvunnit: 

 

Alltsedan de sista hyttorna lades ned under 1800-talet har dragen av kulturlandskap plånats ut 

genom att torpen övergivits och åkrarna återerövrats av skogen. Den gamla skog som finns, eller 

på senare tid har funnits i Kilsbergen är i stor utsträckning en kulturskog som drivits upp på de 

hyggen som järnhanteringens sista storhetstid lämnade efter sig för 100–120 år sedan. (Führ, s. 

263). 

 

I Führs text är den nostalgiska och melankoliska natursynen påtaglig. Denna natursyn 

kommer till uttryck genom hur Führ bland annat beskriver människans historiska bergsbruk 

som ”storhetstid” vars kulturskog allt mer under senare århundraden drivits undan. Det forna 

idylliska kulturlandskapet skildras ha (ut)”plånats” på grund av att människorna inte längre 

brukar marken. Alltså framställs den nutida naturen ha berövats den tidigare statusen som 

kulturlandskap. Senare i texten skriver även Führ att minnen i naturen som vittnar om 

järnhanteringen är sällsynta att hitta. Han exemplifierar med Garphyttans bergsmansgård som 

ett undantag – men att den är ”ganska förfallen och svår att hitta där den ligger dold i 

lövslyet” (Ibid. s. 271). Vi finner alltså hos Führ liknande beskrivningar av naturen som 

negativt ”förvuxen” likt Attorp och Rosén.  

     När Führ sedan går över till att diskutera det nutida friluftsområdet i Kilsbergen lyfter han 

en oro kring utbredningen av kalhyggen på bekostnad av ”gammal skog”. Här kan man tänka 

sig en motsägelse mellan att naturen ”återerövrat” området och önskan att bevara den gamla 

skogen. Jag tolkar det dock som att Führ skiljer mellan ung slyskog och ”gammal kulturskog” 

där det är just i den gamla skogen vilken han beskriver som jämngammal med 

järnhanteringens ”glansperiod” som man finner minnen av densamma (Ibid. s. 271 f.). Den 

samtida naturupplevelsen beskrivs alltså som negativt påverkad av människans aktivitet såväl 

som inaktivitet. Detta pekar mot ett genomgående användande av tropen pollution samt den 

nostalgiska och melankoliska natursynen. 

 

3. Slutsatser och jämförande diskussion 

Utifrån uppsatsens frågeställningar kring vilka framträdande natursyner som kan urskiljas i de 

två volymerna och hur dessa kommer till uttryck visar analysen att de undersökta årsskrifterna 

från 1930 och 1975 övergripande präglas av skilda natursyner. 



46 
 

Utmärkande för 1930 är att naturen i hög grad skildras i samband med historiska 

beskrivningar av landskapet. Här återkommer utsagor om naturen där den ses ha utgjort 

viktiga förutsättningar för människors liv och bosättning. I detta sammanhang är Erlandsson-

Hammargrens ”naturen som skattkammare” framträdande. Denna natursyn kommer till 

uttryck i hur författarna skildrar naturen och dess kvalitéer som olika slags villkor för 

människans verksamheter och ekonomiska utveckling. Den framställs på olika sätt som ”rik” i 

den mening att jorden är bördig, fiskelivet är gott eller att vattendragen och rullstensåsarna 

varit funktionella kommunikationsleder.  

     Men stämmer verkligen Erlandsson-Hammargrens definition av naturen som 

skattkammare överens med det jag beskriver som framträdande till fullo? Analysen visar att 

årsskriften från 1930 förmedlar bilder av att det i naturen har funnits rikedomar att utvinna. 

Dessa kvalitéer skildras som funktionella förutsättningar för människan att bosätta sig och 

bygga ett gott liv i. Denna exploatering skildras i årsskriften som oproblematisk med endast 

ett undantag i von Posts text. Dock framträder inte ett samtida exploateringsintresse av 

naturen i årsskriften vilket Erlandsson-Hammargren kopplar till naturen som skattkammare. 

Fokus i årsskriften från 1930 ligger istället på naturens historiska rikedomar snarare än 

samtida. Att man i årsskriften lämnar ett stort utrymme till författare vilka arbetar som 

antikvarier, arkeologer och museichefer anser jag kan ses som en förklaring till denna 

betoning. Det är därför inte heller förvånande att tropen ”dwelling” är framträdande i dessa 

sammanhang. Detta gäller också i samband med 1975:s arkeologibetonade avsnitt. 

     Men naturens värde i samband med historien gör sig framträdande i andra kontexter, 

exempelvis i Hjalmar Bergmans kapitel och i reseberättelserna. Detta kommer bland annat till 

uttryck när Bergman skildrar minnen om den glada landsbygden utanför Örebro eller när 

Schiöler beskriver sina upplevelser av klosterruinen i Ramundeboda. I dessa sammanhang 

framträder dock en mer idyllisk, nostalgisk och elegisk framställning av naturen. Här är det 

inte i första hand en bild av naturen som grundläggande livsförutsättningar för människan som 

förmedlas utan snarare hur landsbygdens natur karaktäriseras samt bär på idylliska och 

historiska minnen. Till skillnad från de mer historiskt inriktade texterna finner man i 

reseberättelserna en syn på naturen som tavla. Det är i denna kontext naturens estetiska 

egenvärde (det sköna) framträder och hur platserna som besöks upplevs av författaren som 

ligger i fokus.  

     Estenbergs och Eskilssons resultat om sekelskiftets starka hembygdsromantik kan här 

delvis fortfarande sägas gälla i årsskriften från 1930. Förvisso präglas exempelvis Bergmans, 

Schiölers och Lundhs kapitel av detta genom hur de skildrar lokalt utmärkande platser inom 
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landskapet – dock upptar de ett relativt litet utrymme i jämförelse med mer historiska 

beskrivningar av landskapet som helhet. Att man lämnar mindre utrymme till hembygden kan 

dock ha sin förklaring i landskapsseriens syfte att i första hand förmedla kunskap om 

landskapet. Resultatet visar att Erlandsson-Hammargrens beskrivning av att man efter 

sekelskiftet i högre grad skildrade människornas historiska koppling till omgivningen 

fortfarande gäller. Det är dock svårare att här påvisa om Estenbergs formulering av att 

förmedlandet av landskapen ofta skildras för att framhäva nationen gäller i mitt undersökta 

material. Jag anser att man istället kan tala om en större ”lokalpatriotisk” prägel där Närke 

och närkingarnas historia framhävs. Endast i Mannerfeldts text finner vi utsagor om 

landskapets betydelse för nationen som helhet (vilket Estenberg funnit utmärker volymerna 

1915–1919). Utifrån undersökningens omfång är det dock svårt att säga om denna volym 

utgör ett undantag för den första landsskapsserien eller om det faktiskt här överlag är tal om 

en minskad betoning av det regionalas betydelse för det nationella. 

1930 års volym förmedlar alltså en övergripande bild där naturen framställs dels som en källa 

för historiska minnen och dels som en rikedom vars egenskaper utgjort villkor för människans 

sätt att leva och forma landskapet.  

     I jämförelse med 1930 finner vi i volymen från 1975 ett par större förändringar när det 

gäller hur naturen framställs och värderas. Här råder en mer problematiserande och negativ 

bild av naturen där ett medvetande om människans miljöpåverkan är starkt betonat. Medan 

skildringen av naturen som negativt påverkad endast utgör ett undantag (von Post) i den 

annars oproblematiserade bilden av naturen i årsskriften från 1930, genomsyras årsskriften 

från 1975 av detta. Problematiken kommer till uttryck genom hur naturen återkommande 

beskrivs som igenvuxen, förstörd och på olika sätt hotad. Dessa typer av naturskildringar kan 

förklaras avspegla större samhälleliga förändringsprocesser så som tilltagande urbanisering 

och industrialisering. Detta framkommer tydligt i hur man ofta förmedlar bilden av igenvuxna 

och på andra sätt förändrade landskap samt olika slags ruiner – exempelvis hyttor och slott. 

Naturen som negativt påverkad av människan synliggörs här också genom hur odlings- och 

industriverksamheterna i landskapet problematiseras. Tydligast är det i den enhälliga 

uppfattningen om sjösänkningarna som negativa och meningslösa. Det framkommer också 

genom hur flera texter beskriver industriavfall som ett växande problem för naturen. Här kan 

vi alltså se en tydlig förändring mellan volymerna i hur värderingar om naturen förmedlas 

gällande miljömedvetenhet och negativa konsekvenser av människans ingrepp på naturen. 

Medan detta nästan är obefintligt i årsskriften från 1930 är det istället ett genomgående tema i 

årsskriften från 1975. 
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Hembygden lämnas ett större utrymme i årsskriften från 1975 än i årsskriften från 1930. Dock 

är det knappast tal om en påtaglig hembygdsromantik. Istället framställs den direkta 

naturupplevelsen ofta som en besvikelse. I dessa sammanhang beklagar sig ofta författarna 

över hur den samtida naturen på olika sätt är i förfall, medan den förr i tiden utgjort olika 

slags idyller. Detta kommer ofta till uttryck i hur naturen beskrivs i samband med minnen 

eller historiska händelser kopplade till den platsen i fråga. Naturens estetiska egenvärde ses 

alltså främst kopplat till det förflutna. Detsamma gäller de rikedomar hos naturen som 

människan utnyttjat. Här är det inte längre synen på naturen som skattkammare så till vida att 

den utgjort historiska förutsättningar för människan som är påfallande. ”Skattkammaren” 

beskrivs istället ha sinat i årsskriften från 1975. Detta anser jag återkommande komma till 

uttryck genom utsagor av vad som funnits förr i landskapet och att dessa idylliska och rika 

kvalitéer inte går att finna i samtidens natur. Det kommer exempelvis till uttryck i hur 

landskapets goda järnhantering beskrivs vara ett minne blott.  

     Undersökningen visar alltså att både de texter som behandlar landskapet mer övergripande 

och de lokalt orienterade reseberättelserna till stor del förmedlar vad jag kallar för en 

nostalgisk och melankolisk natursyn. Denna natursyn framträder utifrån en frekvent 

användning av troperna ”pollution” och ”pastoralen”. Pollution i den bemärkelse att den 

samtida naturen värderas som rubbad och saknar olika kvalitéer, exempelvis öppna landskap 

och landsbygdens forna blomstrande järnindustrier. Pastoralen kommer till uttryck i de 

elegiska och idylliska framställningarna av naturen – att naturen burit på sköna egenskaper 

vilka gått förlorade.  

     I årsskriften från 1975 finner jag att Erlandsson-Hammargrens natursyner är mindre 

applicerbara än i den från 1930. Detta eftersom volymen från 1975 skiljer sig så pass mycket 

från det som i årsskriften från 1930 tydligt kopplas till naturen som skattkammare. Självklart 

finns det vissa undantag, där exempelvis naturen som tavla görs framträdande. Dock kopplas 

även kriterier som innefattar denna natursyn till texter som nostalgiskt och melankoliskt 

skildrar naturen, till exempel att den direkt beskrivna naturupplevelsen ofta framställs som en 

besvikelse eller att det finns vissa kvalitéer som stör upplevelsen (trafik, ruiner och vildvuxna 

skogar). 

     Det bör nämnas att resultaten även pekar på viss kontinuitet gällande vad man vill 

förmedla kunskap om i de båda volymerna. I båda volymerna lämnas ett större utrymme till 

naturbeskrivningar som präglas av historiska redogörelser och berättelser. Det förekommer 

alltså en kontinuerlig värdering som talar för att det förflutna är en viktig del i vad STF anser 

relevant kunskap om landskapet. Samtidigt ska det anmärkas att resultatet visar att hur 
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landskapet och dess natur framställs skiljer sig åt mellan volymerna. Detta medför i sin tur att 

olika typer av värderingar och uppfattningar om den förmedlas.  

Om man utgår från vad tidigare forskning säger om den första landskapsserien kan den 

oproblematiska skildringen av naturen som där betonas förklaras som ett led i tidens 

nationsbyggande. Problematiserande utsagor om naturen kan därför ses få ett mindre utrymme 

då det inte är i enlighet med att framställa det regionalt utmärkande kopplat till det nationella, 

detta trots att industrialisering och urbanisering även vid denna tid var påtaglig. I 1975 års 

framträdande natursyn, den nostalgiska och melankoliska, finner vi istället en problematisk 

bild av naturen och människans umgänge med den. Här framställs den samtida naturen som 

rubbad och negativt förändrad, vilket skildras som ett led i just industrialisering och 

urbanisering.  

     Hur kan då mina resultat användas i svenskämnets klassrum på gymnasiet? Om man tittar 

på Skolverkets formulering i ämnets syftesavsnitt nämns där ett par förmågor jag anser skulle 

kunna främjas utifrån en diskussion om natursyner i texter. Detta handlar om att eleverna 

genom undervisningen ska ges möjlighet att ”använda skönlitteratur och andra typer av texter 

samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” vilket följs av att den ska ”utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011). Här tänker jag 

mig att årsskrifterna utmärker sig i den bemärkelsen att de utgör ”andra typer av texter”. De 

kan alltså knappast klassas som skönlitterära i sitt framställningssätt men heller inte sägas 

vara rena faktaböcker. Genom att eleverna får möta denna typ av ”andra texter” än 

skönlitteratur tänker jag också att man som lärare kan bidra till att vidga deras vyer om vad 

litteratur och skrivande kan vara. Man skulle kunna säga att årsskrifterna uppvisar ett slags 

gränsland mellan genrer som faktaböcker och reseäventyr En diskussion med eleverna där 

man samtalar om hur- eller hur man inte skulle kunna klassificera årsskrifterna rent 

genremässigt tror jag skulle kunna vara tillämpbart i undervisningen. Genom att utgå från ett 

par exempeltexter i årsskrifterna, där man tillsammans med eleverna diskuterar vad som 

utmärker framställningssätten och innehållet i årsskrifterna skulle man kunna utveckla 

kunskap ”om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag” (Skolverket, 2011). 

     En annan diskussion som skulle vara givande i svenskundervisningen skulle vara att, 

utifrån de olika natursyner som årsskrifterna uppvisar, diskutera med eleverna vilka typer av 

olika värderingar naturen tillskrivs. Här skulle man exempelvis kunna jämföra Herman 

Sundholms och Karl-Gustaf Hildebrands texter. Båda innehåller nämligen utsagor om den 

historiska järnframställningen, landsbygden och dess natur, men förmedlar skilda värderingar 
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och uppfattningar om dem. En sådan diskussion tänker jag öppnar upp för eleverna att 

orientera sig i det Skolverket kallar för ”föreställningsvärldar”, vilket jag menar kan kopplas 

till hur föreställningar om naturen konstrueras. Här skulle en jämförande diskussion om hur 

värderingar av naturen kommer till uttryck främja förståelse för vad människor har/haft för 

tankar och föreställningar om naturen. Man skulle alltså kunna ställa en öppen fråga likt Vad 

betyder naturen för författarna och hur kommer det till uttryck? Att tillsammans med eleverna 

lyfta förslag till hur natursynerna kan kopplas till olika samhälleliga förändringsprocesser 

anser jag också skulle kunna öppna upp för ett ämnesöverskridande arbete med historia 

och/eller samhällskunskap. 

     Avslutningsvis ska viss kritik till uppsatsens resultat lyftas. De kan nämligen sägas vara 

något tveksamma gällande kontinuitet och förändring i hur naturen beskrivs vid förmedlandet 

av landskap. Detta då det endast är två volymer från landskapsserierna som analyserats. Jag 

har även bortsett från fotografier och bilder i texterna. Här skulle kommande studier behandla 

ett större omfång av material för att bekräfta eller utveckla de resultat min analys pekar på. 

Jag har inte heller sökt finna samhälleliga förklaringar i varför årsskrifterna ter sig så här 

gällande deras framträdande natursyner. Här skulle alltså en litteratursociologisk 

undersökning lämpa sig för att diskutera texternas samtida prägel utifrån ekonomiska och 

politiska förändringar. Samtidigt anser jag att undersökningen givit en god ingång för 

framtida studier av natursyner i Svenska Turistföreningen eller andra liknande kontexter. 
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