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Abstract 
 

Anna Englöf. Sagans förtrollade skog: En ekokritisk studie om människans möte med naturen 

i den bauerska sagovärlden. Svenska Va, Självständigt arbete, avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. HT 2019. 

 

Uppsatsen undersöker människans möte med sagans förtrolla(n)de skog i tre sagor från tidigt 

1900-tal: Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga”, Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” 

och Elsa Beskows ”När trollmor skötte kungens storbyk”. Sagorna gavs första gången ut i 

jultidningen Bland tomtar och troll, och alla innehåller bilder av illustratören John Bauer. 

Illustrationernas popularitet har givit upphov till senare sagosamlingars titlar, såsom John 

Bauers förtrollande sagovärld (2009), och närmast till att vi kan tala om bauersagor som 

begrepp. Syftet med studien är att undersöka hur mötet mellan människa och skog skildras i 

text och bild, och på vilket sätt sagornas väsen påverkar den idé om människans relation till 

skogen som förmedlas via berättelserna. Analysen anlägger ett ekokritiskt perspektiv på 

sagorna, och det framgår att texten huvudsakligen ger uttryck för en antropocentrisk 

världsbild medan illustrationerna i flera avseenden kan uppfattas överensstämma med en 

motsatt biocentrisk. Undersökningens centrala slutsats är att sagoväsendena besjälar skogen 

och bidrar till den idé om skogen sagorna förmedlar. Ekokritiska analysbegrepp och 

ekokritisk teori appliceras på text och bild och sagorna förstås som en del av diskursen om 

skogen, vilken reproduceras varje gång någon läser en saga. Ansatsen är kritisk, men här lyfts 

även en diskussion om berättelsernas eko-didaktiska potential. 

 

Nyckelord: sagor, skog, natur, sagoväsen, John Bauer, ekokritik, antropocentrism, 

biocentrism, besjälning, antropomorfism, Bland tomtar och troll. 
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 1 

1. Inledning 
 

…det var den förtrollade skogen, ty allting där var så underligt och dystert. Träden 

suckade så sorgset, när vinden for fram över deras toppar, och ofta hördes hemska tjut 

och skrik ifrån hålorna i det inre av skogen. 

 
Alfred Smedberg 1907, s. 39. 

”Lyckblomman på Solbergaklint” 

 

Sagans värld är förtrollad. Ibland kan skogens magiska krafter vara människan till gagn, men 

när Kalle i Alfred Smedbergs saga ”Lyckblomman på Solberga klint” möter den dystra natur 

som skildras i citatet ovan blir han underlig till mods. Och känslan ska förstärkas, för snart 

dyker farliga djur och väsen upp: ”Jagad av flåsande hundar kom Hultaskogens häxa i 

ursinnig fart. Det korpsvarta håret vajade för vinden, ögonen gnistrade av skräck och raseri, 

och de kloliknande fingrarna knöt sig hårt om trollsvansen hon svängde över huvudet. 

Hundarnas skall gav eko i skogen” (Smedberg 1907, s. 40). Den starka scenen förstärks av 

John Bauers illustration: djurens och häxans ögon och tänder lyser vita mot deras 

svarttecknade kroppar. Varelserna liksom flyger fram genom skogen, och bakom en sten sitter 

den lilla människopojken på knä, betraktande det fasansfulla som utspelar sig framför honom 

(s. 41). När vi läser avsnittet i sagan och tar del av bilden undrar vi naturligtvis hur det ska gå 

för Kalle – en ensam liten människa i en stor och farlig skog. Vi funderar nog mindre över hur 

det ska gå för vargarna, granarna och mossan som växer på stenen. Skogen är trots allt en 

plats som Kalle nog allra helst skulle undvika, men problemet är att han måste ta sig igenom 

storskogen för att hitta den lyckoblomma som ska förhindra familjens undergång. Utan 

blomman är människorna lata, stökiga och ansvarslösa (35 ff.). Fortsättningen på sagan – hur 

det går för Kalle – lovar jag att berätta senare. Men först vill jag vända blicken mot ett annat 

håll: mötet mellan människa och skog. 

Naturen har i människans historia varit något som många gånger skrämt. 

Sagoillustratören John Bauer kan själv stå som exempel för varför människan så länge haft en 

sådan respekt för naturen. Bauer beundrade naturen, särskilt skogen – vilken den bauerska 

sagovärlden framförallt blivit förknippad med – men hans liv kom att få ett abrupt slut på 

grund av naturens oförutsägbarhet. Hans illustrationer till sagorna i jultidningen Bland tomtar 

och troll hade bidragit till hans konstnärliga framgångar, och familjen beslutade sig för att i 

november 1918 flytta från Jönköping och de småländska skogarna till Stockholm. Resan dit 

gick sjövägen över Vättern, men på natten i en plötslig storm förliste ångaren Per Brahe och 
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förde alla passagerare och hela besättningen med sig ned i det svarta sjövattnet (Olenius 1982, 

s. 202, och Jönköpings läns museum, ”John & Esther”). 

I ett sekel har barn och vuxna flytt in i den bauerska sagovärlden, in i de djupa, 

förtrolla(n)de skogarna, för att möta tomtar och troll, djur som kan tala med människor, samt 

fagra prinsar och prinsessor. Omedvetet har vi lärt oss att den avlägsna skogen är mörk och 

vild, en lite farlig plats – men samtidigt trygg. Troll är som vi vet elaka och tomtar snälla; de 

fyller, tillsammans med sagornas andra väsen och olika djur, särskilda funktioner i vårt och de 

i sagorna människoliknande karaktärernas möte med skogen. Bauers bilder – tillsammans 

med alla de berättelser som ligger till grund för illustrationerna – kan sägas haft stort 

inflytande under hela 1900-talet, fram till idag. 

Mot en sådan bakgrund har föreliggande studie blivit till. Litteratur påverkar våra 

föreställningsvärldar, och den bauerska sagovärlden har haft inverkan på vår relation till 

skogen. I uppsatsen angriper jag bauersagorna ur ett ekokritiskt perspektiv. I inledningen till 

antologin Ekokritik från 2007 beskriver litteraturvetaren och ekologen Sven Lars Schultz 

ekokritiken som ett problematiserande förhållningssätt till litteratur, där litteratur förstås som 

ett medium för produktion och reproduktion av socialt konstruerade föreställningar om 

naturen (Schultz 2007, s. xiii). Här kan vi läsa in en didaktisk aspekt: sagorna förmedlar 

någonting – ett budskap eller en upplevelse – till läsaren. I analysen av den bauerska 

sagovärlden vill jag peka på vilken funktion sagornas väsen fyller i mötet mellan människa 

och skog, och hur denna funktion påverkar det budskap sagorna förmedlar om människans 

relation till skogen och de djur som bor i den. Sagorna, menar jag, bidrar till att etablera och 

reproducera idéer om skogen, och de har inflytande på läsarens föreställningsvärld. 

Sagor med bilder av Bauer har utkommit i sagosamlingar regelbundet under 1900- och 

2000-talet. Som sagotecknare slog Bauer igenom med sina illustrationer i jultidningen Bland 

tomtar och troll, för vilken han arbetade som illustratör från 1907 och de därpå följande åren 

fram till 1915, med undantag för år 1911 (Olenius 1982, s. 202). Berättelserna har skrivits av 

flera olika författare, och under Bauers tid som illustratör av nära ett tjugotal (Jönköpings läns 

museum, ”Bland tomtar och troll”). Det är ett urval av dessa sagor som aktualiseras i 

uppsatsens analys, närmare bestämt Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga” från 1910, 

Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” från 1912, samt Elsa Beskows ”När trollmor skötte 

kungens storbyk” från 1914. Valet av sagor är baserat på att samtliga förekommer i senare 

utgivna sagosamlingar, så också den senaste, John Bauers förtrollande sagovärld från 2009, 

vilket gör en analys av materialet samtidrelevant. Sagorna bidrar därtill till en bredd i 
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analysen då de sinsemellan skiljer sig åt avseende representationen av mötet mellan människa 

och skog. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I sagans värld förekommer väsen av olika slag. I bauersagorna existerar de tillsammans med 

karaktärer och miljöskildringar som representerar människans respektive skogens sfär. Ett 

väsen kan definieras som någon form av människoliknande varelse (jfr. Svensk ordbok, 

Väsen), och hit förs i analysen såväl troll som icke-mänskliga djur med mänskliga 

karaktärsdrag. Sagoväsendena fyller en funktion i berättelsen: de bevittnar, påverkar eller 

påverkas av relationen mellan människa och skog. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mötet mellan människa och skog skildras i ett 

urval av de sagor med illustrationer av John Bauer som publicerats i jultidningen Bland 

tomtar och troll.  Förhållandet studeras med utgångspunkt i de karaktärer som är sagornas 

väsen, och fokus ligger på vilken funktion de fyller när människa och skog möts, samt hur 

denna funktion påverkar den idé om människans relation till skogen och dess invånare som 

sagorna ger uttryck för. I analysens sista del, men framförallt i den avslutande diskussionen, 

närmar jag mig därtill sagorna ur ett didaktiskt perspektiv, och kommenterar hur materialet 

kan användas i en ekokritisk litteraturundervisning. Analysen utgår från frågeställningarna: 

 

o Vilka egenskaper har sagornas väsen? 

o På vilket sätt står de i relation till skogen och de mänskliga karaktärerna? 

o Hur påverkar väsendena den idé om förhållandet mellan människa och skog som 

sagorna ger uttryck för? 

o Skiljer sig de olika sagorna från varandra? 

o På vilket sätt kan människans relation till skogen, med utgångspunkt i sagorna, 

diskuteras i en ekokritisk litteraturundervisning? 

 

Med saga avses i detta fall både text och bild, och jag menar att en tolkning inte kan utesluta 

vare sig den ena eller andra aspekten utan att gå miste om berättelsens mening, varför jag valt 

att inkludera båda i analysen. Studiens litteraturvetenskapliga inriktning har dock bidragit till 

ett mer påtagligt textfokus. 

I undersökningen vill jag alltså peka på vilka idéer om människans relation till skogen 

sagorna ger uttryck för, och framförallt vill jag uppmärksamma hur de gör det. Anledningen 

är att jag, i enhet med studiens ekokritiska ansats, uppfattar sagorna som del av en diskurs om 
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skogen, vilken reproduceras varje gång någon läser dem. Det nödvändiggör, menar jag, en 

kritisk läsning av sagorna, vilket i min studie innebär att de angrips ur ett ekokritiskt 

perspektiv och att gestaltningarna av mötet mellan människa och skog utgör analytiskt fokus. 

Den ekokritiska läsningen har målet att påverka och förändra det ur klimathänseende många 

gånger problematiska förhållningssätt människan har till naturen, varför jag valt att 

avslutningsvis uppmärksamma materialets potential att ingå i ett undervisningssammanhang. 

En ekokritiskt inriktad undervisning finner stöd i läroplanens allmänna formuleringar, såsom: 

”undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra 

skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

globala miljöfrågorna”. Mer specifikt som del i litteraturundervisningen på gymnasiet kan ett 

ekokritiskt perspektiv på bauersagorna motiveras utifrån svenskämnets syfte att eleven ska 

”läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider”, och även utifrån 

litteraturkursens centrala innehåll som bland annat pekar ut att den ska innefatta ”jämförande 

analys av hur olika teman, till exempel […] naturen, har skildrats på olika sätt till exempel i 

skönlitterära verk från olika tider” (Skolverket 2011). Genom att arbeta med sagorna kan en 

miljöperspektiv föras in i undervisningen. 

Sagorna som analyseras i uppsatsen kan läsas och tolkas på olika sätt. Flera perspektiv 

kan belysa relevanta aspekter av dem, men här har jag alltså valt att studera text och bild ur ett 

ekokritiskt perspektiv, som diskurs, vilket innebär att jag i analysen till exempel inte 

undersöker den enskilda författarens eller konstnärens eventuella intentioner med verket, inte 

heller är sagans genrekonventioner i fokus, utan istället uppmärksammar jag hur mötet mellan 

människa och skog kommer till uttryck i text och bild. 

 

1.2 Ekokritiken 
Utgångspunkten för uppsatsens analys är ekokritiken. Bakom det ekokritiska perspektivet på 

litteratur finns uppfattningen att vår kultur bär på föreställningar om relationen mellan 

människa och natur, och att dessa föreställningar har orsakat den miljökris vi ser idag. Schultz 

skriver att för det litteraturvetenskapliga studiet innebär detta ett fokus på förhållandet mellan 

språk, kultur och natur, och hur vi upprättar diskurser om naturen. Diskursiva konstruktioner 

förstås som ett sätt att utöva makt, och diskurserna som upphovet till en åtskillnad mellan 

natur och människa. Naturen har kommit att behandlas som ett passivt objekt i relation till 

människan, medan människan uppfattats som aktivt, tänkande subjekt. Vi skapar kulturella 

föreställningar om naturen – vi upprättar en relation till den – och dessa, skriver Schultz, har 

orsakat miljökrisen (Schultz  2007, s. xii). I uppsatsen förstår jag bauersagornas text och bild 
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som en del av den diskurs om skogen vilken vuxna människor har men via berättelserna 

främst ger unga människor tillgång till, och jag diskuterar hur de på olika sätt ger uttryck för 

den. 

En viktig poäng, som Schultz gör, är att ekokritikens fokus på kulturella konstruktioner 

alltför lätt missuppfattas; ekokritiken menar inte att natur enbart är diskurs (s. xiii). Tvärtom, 

snarare. Ekokritikern och litteraturvetaren Laurence Coupe inleder antologin The Green 

Studies Reader med en redogörelse för hur vi kan förstå den ekokritiska inställningen i frågan. 

Ekokritikens uppgift, skriver Coupe, är att studera förhållandet mellan natur och kultur, hur vi 

kopplar våra kulturella tecken till naturen. Men, för att det ska vara möjligt måste vi tänka oss 

naturen som någonting mer än diskurser om den; språket refererar till någonting utanför sig 

självt, utanför kulturkontexten. Coupe förklarar att ”green studies does not challenge the 

notion that human beings make sense of the world through language, but rather the self-

serving inference that nature is nothing more than a linguistic construct” (Coupe 2000, s. 3); 

det vill säga att mening skapas på diskursiv nivå, vilket inte betyder att ekokritiken förnekar 

en utomdiskursiv referent. Detsamma poängteras av filosofen Kate Soper i “The Idea of 

Nature”. Även om vi inte kan uppfatta naturen på något annat sätt än via våra kulturella 

representationer av den, är det nödvändigt att acceptera att naturen existerar utanför vår 

idévärld: ”It is true that we can make no distinction between the ’reality’ of nature and its 

cultural representation that is not itself conceptual, but it does not justify the conclusion that 

there is no ontological distinction between the ideas we have of nature and that which the 

ideas are about” (Soper 2000, s. 124). 

Men ekokritiken är inte bara studiet av hur naturen representeras – mimesis – utan ett 

perspektiv med målet att påverka en praktik, skriver Coupe. Ingången innebär dels ett kritiskt 

förhållningssätt till industrialiseringen och den idé inom både den politiska högern och 

vänstern som framhåller att det alltid måste ske en ackumulering av produktionsmedel och 

tillgångar, dels att lyfta fram allt liv på jorden som likaberättigat och existerande utanför 

kulturellt språkliga konstruktioner. Och i huvudsak, skriver Coupe, är ekokritik en fråga om 

etik: ekokritikern talar om och för naturen (Coupe 2000, s. 4). 

 

1.2.1 Ekokritikens teoretiska utgångspunkter 

Det finns olika politiska och filosofiska utgångpunkter för ekokritiken. Den har förändrats 

från att med utgångspunkt i djupekologisk filosofi huvudsakligen viga litteraturstudiet åt 

romantikens texter, till att alltmer utöka studiet mot flera typer av texter eftersom tidiga 

ekokritiker ansågs oreflekterat ha antagit samma romantiska relation till naturen som det 
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studerade materialet. Nedan sammanfattar jag tre centrala filosofiska grunder som ekokritiken 

vilar på och som på olika sätt fungerar som stöd i tolkningen av och diskussionen om 

analysresultaten. De är hämtade från djupekologin, den tyske filosofen Martin Heideggers 

tankar om naturbegreppet, samt posthumanismen. 

Norske filosofen Arne Næss lade under 1970-talet grunden för djupekologin – en 

inriktning enligt vilken miljökrisen inte kan lösas med ekonomiska och politiska medel, utan 

kräver grundläggande förändringar av människors sätt att tänka. Djupekologin intar en 

biocentrisk position (se avsnitt 1.2.2). Litteratur- och ekokritikern Timothy Clark skriver i The 

Cambridge Introduction to Literature and the Environment att enligt djupekologin beror 

miljökrisen på att ”[m]odern people treat the natural world with such brutality because their 

culture is based on the view that humanity is separate from and superior to it”. Enligt 

djupekologin hör våra världsuppfattningar nära samman med upplevelsen av identitet, och 

enligt den biocentriska tanken måste människans föreställning om ’jag’ inkludera alla levande 

organismer; den som dödar en annan organism skadar då också sig själv. Detta är en kritik av 

den liberala kapitalismens tro på självförverkligande, något som djupekologin menar sker på 

bekostnad av andra levande varelser. Djupekologin vill alltså se radikala förändringar i 

människors sätt att tänka, och menar att det i vår kultur finns föreställningar om att 

människans värld är skild från naturens, och att den förra har dominansrätt över den senare. 

Idéerna har dock kritiserats för att vara romantiserande föreställningar om människans 

identitet, liksom för att i första hand vilja förändra människors tankesätt istället för att lägga 

fokus på upphävande av politiska och ekonomiska strukturer (Clark 2011, s. 23 f.). 

En annan viktig utgångspunkt för ekokritiken är Heideggers tänkande. Människan har, 

skriver Clark, enligt Heidegger en tradition – vilken kan härledas till antikens filosofer 

Aristoteles och Platon, och till den kristna läran – av att uppfatta allting, även levande 

varelser, instrumentellt. Det innebär att vi tänker oss allting som artefakter, som någonting 

producerat eller skapat. Clark sammanfattar Heideggers huvudpoäng: ”the hidden 

anthropocentrism of western thought, its unacknowledged projection of instrumentalist or 

technological modes of thinking upon the cosmos as a whole”. Vi måste enligt Heidegger 

frigöra oss från det moderna samhällets behov av att rationalisera kunskap om och objektifiera 

den yttre världen; från uppfattningen om naturen som objekt. Det finns, menar han, nämligen 

en stark koppling mellan att representera och ha kunskap om någonting och att vilja 

kontrollera detsamma, och kulturen utövar våld mot och orsakar naturen förstörelse genom 

denna process av objektifiering. Att med utgångspunkt i våra kulturella föreställningar tala om 

naturen ger upphov till objektifiering – en åtskillnad mellan natur och kultur – liksom 
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antropocentrism (se avsnitt 1.2.2); varje gång vi benämner någonting upprättas en skillnad 

mellan oss och det vi benämner. Vi kan därför aldrig helt undvika objektifiering, men 

Heidegger vill ändå försöka komma bort från uppfattningen om naturen som ett objekt för 

vetande. För att ta oss utanför de kulturella föreställningar som begränsar våra tankar om 

naturen kan vi enligt Heidegger, skriver Clark, söka oss till vackra platser, och platsens 

skönhet kommer då att vidga vår föreställningsvärld, och ändra vår syn på naturen som objekt 

(s. 55 f., 58 f.). 

Det finns en avgörande problematik med Heideggers filosofi som Clark tar upp: 

omhuldandet av platsen – sökandet efter det lokala, ursprungliga och traditionella – har 

många gånger sammanfallit med den nationalistiska ideologin, och för Heidegger kom hans 

inställning till platsen att avgöra hans anslutning till nazistpartiet under 1930-talet. Clark 

menar dock att ekokritiken ändå kan ha stor nytta av Heideggers tankar (s. 59 f.). 

Ytterligare en utgångspunkt för en del av ekokritiken är posthumanismen. Inom 

posthumanismen uppfattas inte naturen som ett tillstånd människan lämnat och kan 

återförenas med – en tanke som posthumanister kritiserat för att vara romantiserande. Den 

mänskliga individen blir till och formas i sin kontext: av kulturella 

kommunikationsteknologier och sociala strukturer. Begrepp som ’orörd natur’ eller ’vild 

natur’ ger i själva verket enbart uttryck för romantiska normföreställningar, och dessa 

föreställningar kommer till uttryck i konsten. Clark hänvisar till ekokritikern Timothy 

Mortons Ecology without Nature från 2007 där vi finner tankar som dessa. Morton kritiserar 

de ekokritiker som anslutit sig till djupekologin liksom den upphöjande idétradition som 

stavar Natur med stor begynnelsebokstav. Han likställer dessa enligt honom romantiserande 

inriktningars natursyn med hur patriarkatet placerar kvinnan på en piedestal. Istället för att 

applicera poetiska föreställningar på naturen – något som gör den till ett objekt, åtskilt oss – 

måste vi uppfatta den mekaniskt, menar Morton, och lära oss älska den ändå. För, skriver 

Clark, Mortons ’ekologi utan Natur’ innebär inte att naturen förstås som enbart social 

konstruktion, utan snare tvärtom: någonting som är oss. Posthumanismens centrala bidrag till 

ekokritiken är uppmärksammandet av ofta dolda föreställningar och agendor bakom 

användningen av begrepp som ’natur’ och ’naturligt’, skriver Clark (s. 66, 69 ff.). Att vi enligt 

Morton ska uppfatta naturen ’mekaniskt’ tolkar jag som en motsatsställning till den 

romantiska idén om Natur. 

I uppsatsens analys aktualiseras samtliga tre inriktningar i diskussionen om på vilket sätt 

sagorna skildrar mötet mellan människa och skog, men i olika utsträckning. Djupekologin och 

Heidegger tangeras framförallt i anslutning till ”Oskuldens vandring”, och det 
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posthumanistiska resonemanget i ”När trollmor skötte kungens storbyk”. I analysens första 

del appliceras istället ekokritikens centrala, teoretiska begrepp på ”Prinsen utan skugga”. 

Begreppen presenteras nedan. Tanken är att förståelsen för sagornas uttryck byggs upp 

succesivt, så att analysen först redogör för hur grundläggande, ekokritiska begrepp kan 

appliceras på text och bild och sedan hur berättelserna kan tolkas utifrån de teoretiska 

ingångarna. 

  

1.2.2 Teoretiska analysbegrepp och metod 

Ekokritiken har beskrivits på olika sätt. I Litteraturteori hänvisar litteraturvetaren Paul 

Tenngart till en definition i Nature in Literary and Cultural Studies från 2006 där ekokritik 

beskrivs av litteraturvetarna Catrin Gersdorf och Sylvia Mayer som ”en metodologi som 

undersöker olika sätt att ideologiskt, estetiskt och etiskt begreppsliggöra naturen, hur dess 

konstruktioner fungerar i litterära och andra kulturella praktiker, samt vilka effekter de har på 

oss själva och vår kulturella och naturliga omgivning” (Tenngart 2008, s. 154). I uppsatsen 

aktualiseras en diskussion om hur vi kan förstå mötet mellan människa och skog i sagornas 

text och bild utifrån de tre aspekterna ideologi, estetik och etik. För att komma åt detta har jag 

i analysen arbetat iterativt. Analysprocessen har börjat i observation av materialet, och 

materialet har styrt inriktningen i arbetet mot några ekokritiska analysbegrepp. Begreppen har 

sedan appliceras på materialet, och processen har fungerat upprepande på detta sätt. I 

analysen aktualiseras de begrepp jag redogör för nedan. 

Ekokritiken innefattar olika begrepp som beskriver människans relation till naturen. Ett 

första steg för att förstå relationen är att definiera vad natur är, eller snarare hur natur som 

diskurs kan uppfattas. Soper reder ut detta i What is Nature?. Vi måste, skriver hon, studera 

naturen som diskurs, eller symbolisk dimension. Denna rymmer stor komplexitet och många 

tvetydigheter, men karaktäristiskt är att det vi kallar natur framställs som det mänskligas 

motsats, eller ’andra’ (Soper 1995, s. 71 f.). Naturen kan skildras som någonting primitivt i 

relation till människans kultur och vad som uppfattas som det civiliserade samhället, men 

även som någonting underbart (s. 74, 78 f.). Naturen har förknippats med ’vilden’, djuret och 

det bestialiska i negativ bemärkelse, men ’vilden’ har också fungerat som kontrasterande ideal 

mot den moderna, civiliserade människan (s. 78 f.). Angående vilda djur skriver Soper att de 

skildras som en integrerad del av naturen (s. 81). Vi gestaltar djuret som människans motsats 

utifrån syftet att definiera det mänskliga, men vi tillskriver även djuret egenskaper som liknar 

de vi uppfattar som mänskliga. Gestaltningar som dessa är antropocentriska, skriver Soper (s. 

83 f.). 
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Begreppet antropocentrism, som Soper hänvisar till, är centralt inom ekokritiken, liksom dess 

motsats biocentrism. Clark förklarar begreppen som olika sätt på vilket människan tar 

ställning för, uppfattar och ger uttryck för sitt förhållande till naturen: 

 
An ’anthropocentric’ view of the natural world … sees it entirely in relation to human, for 

instance as a recourse for economic use, or as expression of certain social or cultural values 

– so even an aesthetics of landscape appreciation can be anthropocentric. Anthropocentrism 

is often contrasted with a possible biocentric stance, one attempting to identify with all life 

or a whole ecosystem, without giving such privilege to just one species (Clark 2011, s. 3). 

 

Människan är alltså enligt en antropocentrisk världsbild överställd alla andra levande 

organismer, vilket kan ta sig uttryck i form av utnyttjande av naturresurser, eller via sociala 

och kulturella värderingar. En biocentrisk världsbild undviker istället att placera jordens 

levande organismer i någon hierarkisk ordning, och menar att alla är lika livsberättigade; det 

är ett holistiskt sätt att förstå ekosystemet på. Både begreppet antropocentrism och 

biocentrism appliceras på och diskuteras i anslutning till bauersagorna, och jag uppfattar dem 

som de mest grundläggande inom ekokritiken varför de spelar en central roll i analysen av 

samtliga tre sagor. 

Ett begrepp som ansluter till antropocentrism är antropomorfism. En antropomorf 

gestaltning tillskriver icke-mänskliga djur eller levande organismer mänskliga egenskaper. 

Begreppet, menar Clark, kan användas för att ifrågasätta människans uppfattning om sig själv 

och idén om dominansrätt över annat liv. Frågan om vad som är antropomorfism har 

diskuterats, och ett förslag är att alla representationer av andra organismer nödvändigtvis är 

antropomorfa eftersom de åstadkoms med mänskliga medel. Clark skriver att en icke-

antropomorf skildring är i princip omöjlig, eftersom det mänskliga perspektivet – så som vi 

upplever och förstår världen – är inbyggt i vårt språk. Antropomorfism kan också uppfattas 

som en viktig funktion i exempelvis sagor. Clark skriver att antropomorfa skildringar  

 
can be at once a mode of understanding non-human animals, a profound barrier to such understanding, 

a mode of appropriating of animal otherness or a term that rebounds into the question of what the 

human actually is. Finally, in the tension between these views, anthropomorphism in literary texts 

may enact an ethical and cognitive challenge to re-evaluate the bases of modern society (Clark 2011, 

s. 192 f.). 

 

Även om alla skildringar kan uppfattas som antropomorfa är det alltså relevant att 

problematisera hur naturen eller djuren skildras, eftersom det hjälper oss att omvärdera våra 
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föreställningar. Gestaltningar av icke-mänskliga djur, eller andra levande organismer, kan 

både begränsa och utvidga vår världsuppfattning, samt göra oss mer medvetna om oss själva 

och hur vi behandlar andra djur. 

Ett annat återkommande begrepp inom ekokritiken är romantik. Romantik förklarar 

Clark som både utmärkande för sena 1700-talets och 1800-talets historiska epok och senare 

tiders idéer om naturen som industrisamhällets motpol. Romantisk litteratur karaktäriseras av 

”a norm of what human nature itself is or should be, […]: that of a lost psychic or cultural 

wholeness, that is, the concept of an originally healthy, fulfilled or unalienated human nature 

that modern society is understood to have suppressed, divided or distorted and that needs to 

be restored”. Att ingå i denna helhet är människans ’naturliga’ tillstånd – ett tillstånd av 

harmoni, stabilitet och hälsa (Clark 2011, s. 13, 16). I analysen av sagorna tangeras 

ofrånkomligen romantik-begreppet, och det sätts i relation till skogen. 

Litteraturvetaren Robert Pouge Harrison förklarar i ”The Forest of Literature” skogen 

som avlägsen civilisationen, och endast kvarlevande som dess ’skugga’ i våra kulturella 

föreställningar. Han menar att vi kan uppfatta skogen i litteraturen som uttryck för en 

tvetydighet: dels representerar den ett försocialt, laglöst tillstånd; dels en ’naturlig’ ordning, 

som dock i själva verket är religiös, moralisk och social (Pouge Harrison 2000, s. 212 f.). 

Clark poängterar att Pouge Harrisson beskriver skogen som representant för åtskillnaden 

mellan det mänskliga och det vilda. Upprättandet av en gräns mellan natur och kultur – 

mellan skogen och människan – har tagit sig både fysiska och idémässiga uttryck, vilka är 

synliga som dikotomier, till exempel civiliserad – vild, kontrollerad – oförutsägbar, känt – 

okänt, sekulärt – magiskt (Clark 2011, s. 60). I flera delar av analysen appliceras Pouge 

Harrissons dikotomier på materialet, och de bidrar till att belysa åtskillnader mellan människa 

och skog, men också till en diskussion om att sådana inte alltid är alldeles uppenbara. 

Undersökningen av mötet mellan människa och skog i text och bild aktualiserar 

begreppen natur, antropocentrism, biocentrism, antropomorfism, romantik och skog. 

Resultaten diskuteras i relation till ekokritikens teoretiska utgångspunkter och utifrån en 

ideologisk, estetisk och etisk synvinkel. De tre sistnämnda aspekterna ska då inte förstås som 

åtskiljbara, utan som delar av en och samma diskurs om skogen, eller förenklat: en 

framställning av mötet mellan människa och skog i text och / eller bild är ett estetiskt uttryck 

som kan tolkas ideologiskt, vilket innebär att vi både kan och bör lyfta frågor om etik i 

anslutning till den. 
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1.3 Forskningsläge 
I avsnittet sammanfattar jag sådan forskning som senare aktualiseras och kommenteras 

närmare i analysdelen. Forskningsläget utgår från ett urval av texter som berör synen på 

naturen och människans relation till den, liksom hur det kommer till uttryck i sagovärlden. 

Här ryms forskning som behandlat sagans natur utifrån olika perspektiv, bland annat ett 

ekokritiskt. 

 

1.3.1 Sagovärldens natur 

I två studier som lyfts i uppsatsens analys fokuseras natursyn i sagor, dock inte utifrån ett 

ekokritiskt perspektiv. I avhandlingen Barnlitteraturens tekniklandskap från 2015 undersöker 

didaktikern Cecilia Axell utifrån ett teknikfilosofiskt perspektiv synen på teknikens relation 

till natur och framtid i sagor från 1900-talet (Axell 2015, s. 18). Hon konstaterar att samtliga 

sagor i undersökningen, med ett undantag, har en antropocentrisk, eller svagt antropocentrisk 

natursyn (s. 322). Bland annat närmar hon sig Selma Lagerlöfs berättelse Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige (vilken utkom 1906/1907), och menar att den ger uttryck för 

en uppfattning om naturen som resurs för människan att utnyttja. Nils beundrar människans 

inverkan på naturen och tycker att ”den vilda naturen är hotfull, mörk och till och med 

tråkig”. Berättelsen, menar Axell, ger uttryck för tidens optimistiska framtidssyn och idéer om 

utveckling, vilka fann stöd i Charles Darwins evolutionsteori där konkurrens uppfattades som 

någonting naturligt (s. 81 ff.). Samtidigt kommenterar hon att evolutionsteorin frångick den 

tidigare dominerande kristna världsbilden där människan – i enhet med den antropocentriska 

– uppfattades som den av Gud skapade högsta livsformen, och att centralgestalter för den 

biocentriska idétraditionen, såsom Henry David Thoreau och Ernst Haeckel, tog intryck av 

Darwin (s. 31 f.). Till skillnad från Axells avhandling är litteraturvetaren Eva Nordlinders 

avhandling Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom av något äldre 

datum, från 1991, men relevant eftersom den belyser natursyn, motiv och symbolik i några av 

Nybloms sagor, eller konstsagor.1 Därtill behandlar hon den svenska konstsagan från 1896 till 

1905 utifrån olika aspekter, såsom hur romantikens idéer om naturen speglas i motiv som 

sagoväsen (Nordlinder 1991, se t.ex. s. 84-94 och 135-159). 

Naturen i sagans värld har studerats specifikt mot bakgrund av ett ekokritiskt 

perspektiv, bland annat av språkvetaren Eithne O’Connell i ”Ecocriticism, ecopedagogy and 

Beatrix Potter” från 2014. Ekokritiken, skriver hon, är en relativt ny ingång till 

                                                
1 Nordlinder definierar vad en konstsaga är: det är en signerad kortprosa-berättelse vilken har övernaturliga inslag och som på något sätt 
antingen ansluter till folksagans form eller den romantiska och / eller barnpedagogiska accepterade sagoformen (Nordlinder 1991, s. 25). 



 12 

litteraturstudier, som fick sitt större akademiska genombrott under 1990-talet. Ekokritiker har 

ställt frågor om hur föreställningar om kulturell överlägsenhet och rätt att dominera naturen 

förmedlas, och framförallt är detta en pedagogisk fråga, skriver O’Connell, eftersom ”adult 

attitudes to the natural world and the environment are largely formed in childhood”. Det är till 

stor del under vår barndom som vår natursyn formas (O’Connell 2014, s. 33 f.). Precis som 

O’Connell diskuterar litteraturvetarna Camilla Brudin Borg och Margaretha Ullström 

sagornas pedagogiska funktion i artikeln ”The Child in the Forest” från 2017. De anlägger det 

ekokritiska perspektivet på sagor från 1900-talet, och utifrån begreppen antropocentrism, 

biocentrism och ekocentrism undersöker de vilka idéer 1900-talets bilderböcker förmedlar 

avseende relationen mellan barn och skog (Brudin Borg & Ullström 2017, s. 7 f.). Studien 

ligger relativt nära min, men hanterar ett annat, mer bilddominerat material, och sagor från 

hela 1900-talet jämförs. Den är också huvudsakligen inriktad på den idéhistoriska bakgrunden 

till relationen människa – natur, medan jag har valt att lägga störst vikt vid hur mötet mellan 

dem skildras i text och bild. 

Den bauerska sagovärldens bildmaterial har inte berörts särskilt utförligt i tidigare 

forskning, men litteraturvetaren Sirke Happonen har i artikeln ”Blommor, skräck och den 

bauerska skogens doktrin” analyserat hur Janssons illustrationer påverkats av andra 

konstnärer, bland annat av Bauer. Framförallt framhåller Happonen hans skildringar av 

skogen som ett viktigt inflytande, och Jansson har själv i en självbiografisk novell 

kommenterat det intryck den gjort på henne. Happonen citerar novellen, och instämmer i den 

tolkning hon gör av Bauers grepp för att skapa en känsla av skogen som gränslös: ”För att en 

skog ska bli tillräckligt stor tar man inte med trädtopparna och ingen himmel. Bara raka, 

mycket tjocka stammar som stiger rätt upp. Marken är djupa kullar längre och längre bort, 

mindre och mindre tills skogen är ändlös”  (Happonen 2014, s. 46). Happponens kommentarer 

om den bauerska sagoskogen fungerar tillsammans med konstvetaren Margareta Rossholms 

mer omfattande avhandling, Sagan i nordisk Sekelskifteskonst från 1974, framförallt som stöd 

i den del av analysen då jag berör sagornas illustrationer. Rossholm kopplar Bauers bilder till 

en historisk-romantisk genre och till den sena jugendstilen, samt redogör för till exempel 

synen på barnets nära relation till naturen (Rossholm 1974, s. 80, 82, 303 ff.). 

 

1.4 Disposition 

Analysen angriper en saga i taget. En övergripande och utmärkande kategori lyfts fram i 

anslutning till varje respektive saga, och delkapitlen inleds med en kort, allmän redogörelse 

för den, samt en sammanfattning av sagans handling. Undersökningen av de tre sagorna är 
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uppdelad i tematiska underrubriker. Resultat och slutsatser diskuteras löpande i texten, och 

sammanfattas i slutet av delkapitlen. I avslutningen sammanställs undersökningen och ett 

didaktiskt perspektiv anläggs på sagorna. 
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2. Analys 
Framställningen av mötet mellan människa och skog i den bauerska sagovärlden både liknar 

och skiljer sig åt från en saga till annan. Med utgångspunkt i materialet belyser jag sådana 

uttryck vilka ur ett ekokritiskt perspektiv kan uppfattas som representativa för flera 

bauerillustrerade sagor i Bland tomtar och troll, men vill poängtera att det snäva urvalet 

begränsar möjligheten att generalisera resultaten. De tre huvudrubrikerna i avsnittet pekar ut 

vad som utifrån analysens resultat kan uppfattas som karaktäristiska drag eller utmärkande 

kategorier i sagorna: väsendets hjälpande och hindrande funktion; barnet i skogen; 

människans exploatering av skogen. 

 

2.1 Väsendets hjälpande och hindrande funktion 
En kategori som kan uppmärksammas i bauersagorna är väsendets hjälpande och hindrande 

funktion i relation till berättelsens protagonister i deras möte med skogen. I analysen av 

”Prinsen utan skugga” är det särskilt intressant att belysa kategorin eftersom det inte framgår 

helt klart vilken av de båda funktionerna de olika väsendena kan tillskrivas. Diskussionen jag 

för i analysen bidrar till att ringa in hur detta påverkar den idé om relationen mellan människa 

och skog som sagan ger uttryck för. 

 

2.1.1 Handlingen i ”Prinsen utan skugga” 

I inledningen av ”Prinsen utan skugga” möter vi i texten en prins. Han karaktäriseras som 

mycket god och folket tycker om honom. När prinsens syster, prinsessan, blir sjuk klarar han 

inte av att se henne lida och säljer därför sin skugga till en mystisk figur som han en natt 

finner sittande vid prinsessans sjukbädd. Gestalten, mannen som samlar skuggor, lovar att 

göra prinsessan frisk i utbyte mot skuggan, men prinsen måste lova att aldrig berätta för 

någon om bytet. Prinsessan blir frisk, men folket i landet uppmärksammar snart att prinsen 

inte har någon skugga, och deras misstänksamhet tvingar honom på flykt till skogen. 

Prinsessan växer upp, men hon saknar sin bror, och ger sig därför ut i världen för att söka 

honom. På sin färd möter hon olika väsen – en trollgumma, ett troll och mannen som samlar 

skuggor – vilka alla bor i skogen. Slutligen finner hon sin bror och han följer med henne hem 

till slottet (Oterdahl 1910 s. 21-43). Sagan har sju illustrationer. De är huvudsakligen tryckta i 

svartvitt, men tre av dem har kolorerats med gult. De avsnitt i texten som illustrerats är 

prinsens möte med mannen som samlar skuggor, prinsessan som söker efter prinsen i skogen, 

prinsessans möte med trollkvinnan respektive trollet, prinsen och prinsessan då de återfunnit 
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varandra i skogen, deras hemfärd mot slottet, och avslutningsvis prinsessans pärlhalsband (se 

bildbilaga bild 1-6). Den sista inkluderar jag dock inte i analysen. 

 

2.1.2 Tvetydighetens skog 

I sagans text möter vi flera olika väsen vilka alla har koppling till skogen. Det första är 

mannen som samlar skuggor. Hans egenskaper och funktion i sagan påverkar som vi ska se 

hur vi tolkar prinsens upplevelse av mötet med skogen; vi kan här, menar jag, uppfatta en 

tvetydighet. 

Tidigt etableras en stämning av mystik. När prinsen möter mannen vid prinsessans 

sjukbädd tycker han sig ana att denne kan läsa hans tankar, och tycker det känns kusligt (s. 

24). En illustration förstärker den kusliga upplevelsen: bilden visar en ljushårig prins som står 

vänd mot en figur som sitter på en stol, iklädd grå, heltäckande kåpa vilken döljer hela hans 

gestalt, bortsett från den knotiga handen (bild 2). Figuren i kåpa ser mystisk ut, och skapar en 

stämning av mystik. Rossholm har kommenterat just denna illustration som ett uttryck för 

tidens romantiska, historiska genre, vilken var under stark påverkan av Carl Larssons 

illustrationer till Viktor Rydbergs Singoalla. Hon skriver att ”[n]aturskildringen från 

Singoalla, ängsblommorna och skogsdunklet, en mystikladdad, vibrerande Smålandsnatur i 

bild, återkommer ofta hos John Bauer”, och mer specifikt att illustrationen till ”Prinsen utan 

skugga” är inspirerad av ”de dunkla medeltidsinteriörerna och de hemlighetsfulla kåpklädda 

gestalterna” (Rossholm 1974, s. 80). Bilden kan förstås mot bakgrund av en historie-

romantisk tradition där inslag av mystik var vanliga. I sagans text får vi snart veta att mannen 

som samlar skuggor håller löftet att göra prinsessan frisk (Oterdahl 1910, s. 26), och det 

mystiska väsendet har därmed hjälpt prinsen. Väsendet tillskrivs här de både egenskaperna 

mystisk och hjälpande. Men även om mannen som samlar skuggor hjälper prinsen gör texten 

läsaren osäker på om han ska uppfattas som god, för det är samtidigt ofrånkomligt att 

människorna upptäcker att skuggan saknas, vilket tvingar prinsen på flykt. Texten förtäljer att 

medan prinsessan tillfrisknar oroar sig prinsen alltmer på grund av detta: ”det plågade honom 

att vara olik andra människor”. Kungen och drottningen, liksom folket i landet, börjar 

misstänka att han sålt skuggan för att själv vinna förmåner. Sorgsen flyr han därför till 

skogen: ”En vacker dag, då prinsen såg, att även hans far och mor blivit smittade av folkets 

ovilja och misstänksamhet, beslöt han att för alltid lämna sitt hem” (s. 27 ff.). Människorna 

tvingar prinsen att fly, men det kan likväl uppfattas vara han själv som försatt sig i situationen 

genom att godta avtalet med den mystiska mannen. Dock har prinsen huvudsakligen ingått 

avtalet av osjälviskhet, med avsikten att rädda sin älskade syster, varför vi sympatiserar med 
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honom. Eftersom mannen som samlar skuggor skildras som mystisk framstår han som den 

potentiellt mest svårpålitliga karaktären, och då det i grund och botten är hans handlande som 

gjort prinsen olik andra människor, kan vi sluta oss till att det är väsendet – om än indirekt – 

som utgör den egentliga orsaken bakom flykten. Vi kan alltså fundera på om den mystiska 

mannen ska uppfattas som ond eller god, och redan här ana att sagan ger uttryck för en 

tvetydighet: det mystiska väsendet är både ont och gott. Detta förstärker upplevelsen av 

mystik i sagan. Det är möjligt att konstatera att väsendet har två huvudsakliga funktioner i 

texten: det bidrar till att skapa en mystisk stämning, och det upprättar (indirekt) mötet mellan 

människa och skog. Mötet framstår här som spännande och från människans sida ofrivilligt. 

Skogen representerar alltså en plats människan beger sig till ofrivilligt, men den 

framställs i prinsens möte med den inte som ogästvänlig. Det är i detta dubbla budskap 

tvetydigheten tar sig uttryck i sagans text. På sin flykt finner han ett nytt hem i ”en vild 

ekskog. ’Här vill jag slå mig ner’, sade han för sig själv, ’och leva bland träden och de vilda 

djuren. Kanhända de skola vara barmhärtigare än människorna’” (s. 30). I mötet med skogen 

uppfattar prinsen den som en tillflyktsort, eller fristad, och skildringen inger en känsla av 

trygghet. Reflektionen att djuren nog är godare än människorna bidrar till trygghetskänslan, 

liksom till att upprätta en föreställning om djur som oskyldiga. Prinsen är inte rädd för 

skogen, även om den i citatet beskrivs som ’vild’. Skogen kontrasterar mot den ’tama’ natur 

han är van vid – slottsträdgården – som vi möter i sagans första del (s. 27). Med ’tam’ avser 

jag i detta fall natur som påtagligt ger uttryck för mänsklig påverkan, en ordnad natur, eller 

motsatsen till det vi kan uppfatta som ’vild’. Åtskillnad mellan det ’tama’ och ’vilda’ kan 

beskrivas med hjälp av Pouge Harrissons dikotomier kontrollerad – oförutsägbar och 

civiliserad – vild (Clark 2011 s. 60): människans natur är kontrollerad och förknippas med det 

civiliserade samhället medan skogens är oförutsägbar och vild. Men av någon anledning 

upplever prinsen skogen som trygg, och vi kan fundera på varför. 

Brudin Borg och Ullström skriver att ett vanligt inslag i bilderböcker från 1900-talets 

första decennium är skildringar av människans närhet till skogen, vilket de menar speglar ett 

förhållande där människan ännu inte fjärmats från naturen. Samtidigt poängterar de att 

sagornas magiska inslag är ett nationalromantiskt uttryck för viljan att förklara det okända 

(Brudin Borg & Ullström 2017, s. 11). Skogen representerar alltså enligt resonemanget dels 

det kända, dels det okända för människan. För att återigen aktualisera Pouge Harrissons 

dikotomier kan vi se att han, till skillnad från Brudin Borg och Ullström, poängterar att 

skogen huvudsakligen representerar det okända; han kopplar skogen till den senare polen i 

dikotomin känt – okänt, och människans värld till den förra (Clark 2011 s. 60). I sagans text 
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får vi veta att prinsen flyr till den vilda skogen ofrivilligt, vilket tyder på en egentlig vilja till 

avståndstagande från den. Det i kombination med att skogen skildras som en vild och 

oförutsägbar plats i kontrast mot människans kontrollerade värld (slottet och trädgården där 

människorna bor) kan tolkas som att prinsen framförallt uppfattar skogen som okänd. 

Människans värld är istället känd. Att prinsen inte känner sig rädd där finner inte någon 

självklar förklaring i Brudin Borg och Ullströms resonemang om att skogen vid den aktuella 

tiden kunde framställas som en känd plats eftersom människor fortfarande levde nära den. 

Texten ger istället uttryck för en distans mellan människa och skog: skogen är vild, 

okontrollerad och okänd i kontrast mot människans kontrollerade, civiliserade, kända. Men 

frågan återstår: varför prinsen känner sig trygg i skogen. Textens skildring av skogen skulle 

kunna förstås som ett estetiskt uttryck för en romantisk idé om att naturen, eller Naturen, som 

symbol för ett naturligt tillstånd av harmoni, stabilitet och hälsa (jfr. Clark 2011, s. 16). Som 

exempel kan scenen då prinsessan finner prinsen i skogen framhållas. I texten får vi veta att 

han levt i den djupa ekskogen under flera år, och prinsessan, som följer prinsens skugga, hittar 

honom där: 

 
När de vandrat oändligt många mil och prinsessan knappast mera förmådde röra sig av trötthet, 

kommo de till en djup ekskog. Skuggan gled tyst över det gröna gräset och prinsessan följde med, fast 

det värkte i hennes kropp, så att hon hade velat skrika högt för varje steg. Slutligen stannade skuggan, 

och de stodo då framför en låg koja, byggd av sammanflätade grenar (Oterdahl 1910, s. 39). 

 

Efter många mödor har prinsessan alltså lyckats söka upp sin bror i skogen, och hon försöker 

övertala honom att följa med hem igen. Själv har hon dock förvandlats till en gammal gumma, 

vilket snarare belyser det harmoniska, stabila och hälsosamma tillståndets motsats. Men hon 

får vila ut i den fristad prinsen funnit: 
 

Slutligen bestämde sig prinsen för att följande morgon återvända till sitt land i sällskap med sin 

skugga och med den gamla kvinnan. Han lät henne över natten vila ut inne i kojan på en bädd av 

mossa och friska löv, och morgonen därpå lyfte han henne på en vacker kronhjort, så att hon skulle 

slippa att möda sig med att gå (s. 40).  

 

Prinsen känner först inte igen prinsessan när hon dyker upp i skogen – hon har ju förvandlats 

till en ful, gammal och sjuk gumma – men på vägen hem rider syskonparet förbi väsendena 

och de bryter förvandlingarna (s. 39 ff.). Prinsessan har tillfälligt blivit något för prinsen 

okänt – hon är här vad skogen är för honom – men blir återställd. För prinsen har mötet med 

skogen inneburit att han trots sin sorgsna sinnesstämning kunnat upprätthålla viss harmoni, 
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stabilitet och hälsa genom att leva i och med naturen. Det finns dock inget som tyder på en 

önskan att för all framtid återställa en ’naturlig helhet’ – något Clark påpekar ingår i den 

romantiska idén om Naturen (Clark 2011, s. 16) – för prinsen vill egentligen inte leva i 

skogen, utan återvända hem. När prinsessan efter en tid finner brodern verkar han sorgen: ”På 

tröskeln satt en ung man med sorgset ansikte och matade skogens vilda djur, som samlats 

omkring honom” (Oterdahl 1910, s. 39). Prinsen lever alltså ett harmoniskt, stabilt och 

hälsosamt liv i sin grenkoja i skogen tillsammans med djuren och han känner sig trygg, men 

han måste ändå uppfattas som en människa som inte är helt nöjd med sin aktuella 

livssituation, och textens skildring av människans möte med skogen framstår i detta avseende 

framförallt som ett estetiskt, romantiskt ideal: skogen målas i texten upp som en intagande 

plats, men inte som en plats människan vill vara en del av. Enligt Clarks definition av 

antropocentrism kan naturen framställd som estetiskt ideal tolkas som ett uttryck för en 

antropocentrisk världsbild, eftersom den visas uppskattning enbart i relation till mänskliga 

värden, det vill säga i detta fall estetiska sådana (Clark 2011, s. 3). 

Det kan också noteras att Nordlinder, i likhet med Clark, skriver att sekelskiftets 

konstsagor ger uttryck för den romantiska idén om människans återförening med naturen, och 

att ”såväl naturen som alla övernaturliga väsen längtar efter en återförening men är beroende 

av människorna för sin förlossning” (Nordlinder 1991, s. 84). En önskan om återförening från 

väsendenas och naturens sida skulle alltså möjligen vara iakttagbar i sagan, men någon sådan 

tankegång finner jag inte. Vi kan eventuellt ana en antydan till sådan då mannen som samlar 

skuggor, och även de väsen prinsessan möter längre fram i sagan, åtrår det de unga 

människorna har och tar det ifrån dem (till exempel prinsens skugga), men väsendena lämnar 

i sagans slut tillbaka allt de tagit från prinsen och prinsessan.2 

Vi kan konstatera att sagans text intar ett tvetydigt förhållningssätt till den relation som 

uppstår mellan människa och skog när de möts: skogen skildras som vild, oförutsägbar och 

okänd, men samtidigt trygg. Prinsen befinner sig ofrivilligt i skogen eftersom väsendet 

orsakat honom olägenheten att behöva fly dit, men väl där blir skogen hans fristad. Att den 

framställs som trygg beror inte, menar jag, på att den representerar en känd plats för prinsen – 

vilket skulle kunna hävdas utifrån Brudin Borgs och Ullströms resonemang – utan att skogen 

här är ett uttryck för tidiga 1900-talets estetiska ideal: skogen representerar en romantisk 

                                                
2 Att väsendena återlämnar skuggan liksom de egenskaper de byter till sig från prinsessan kan tolkas på olika sätt: dels är det tänkbart att 
återlämnandet endast fyller den narratologiska funktionen att ge sagan ett lyckligt slut och att en återförening mellan natur och människa 
varit möjlig om inte den berättartekniska strukturen hindrat en sådan; dels kan sagans narratologiska struktur uppfattas som ett uttryck för en 
diskurs som ogärna tillåter sagans vackra prinsessa att fullständigt uppgå i och för alltid förbli i väsendets irrationella tillstånd (här ordvalet 
ogärna, därför att exempel på mindre lyckliga slut förekommer, exempelvis i Helge Kjellins saga ”Sagan om älgtjuren Skutt och lilla 
prinsessan Tuvstarr” i Bland tomtar och troll  1913, där prinsessan förvandlas till en blomma). 
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föreställning om Naturen – som dock inte gör någon poäng av att människan vill återförenas 

med en ’naturlig helhet’ – varför sagans text kan uppfattas som antropocentrisk snarare än 

biocentrisk. Enligt Pouge Harrisson kan framställningen av skogen förstås inte enbart i 

dikotomier, utan också som tvetydig. Skogen gestaltar både ett försocialt tillstånd, det vill 

säga det vilda etc. som i vårt fall karaktäriseras av väsendena och prinsessans förvandling, och 

en ’naturlig ordning’, vilken i sagan kan uppfattas i skildringen av skogen och djuren som 

naturligt oskyldiga. Den ’naturliga ordningen’ är enligt Pouge Harrisson i själva verket 

religiös, moralisk eller social (Pouge Harrisson 2000 s. 212 f.), och sagans moral kan utifrån 

resonemanget uppfattas som ideologisk. En ideologisk bakgrund mot vilken sagan kan förstås 

är tidens idéer om barn och lärande. Axell beskriver bland annat Ellen Keys pedagogik och 

hennes bok Barnets århundrade, vilken utkom 1900, som en förklaringsfaktor bakom det 

under tidiga 1900-talet ökande  intresset för barn och barnlitteratur. Hon redogör också för 

hur det vid tiden uppstod spänningar på grund av snabbt förändrade samhällsförhållanden, 

och därmed ett behov av identifikation. Böcker för barn kan förstås som ett av de medier vilka 

skulle fungera homogeniserande. I ett sådant sammanhang tillskrevs naturen av såväl höger- 

som vänsterpolitiska anhängare en central roll: den skulle fungera som fosterlandets enande 

kraft (Axell 2015, s. 69 f., 77 f.). Den tvetydiga skildringen av skogen kan – på ett ideologiskt 

plan – uppfattas som ett uttryck både för att den moderna människan vill ta avstånd från ett 

försocialt tillstånd och för behovet av identifikation i en omvälvande tid. Vi kan se att tidens 

ideologiska föreställningar tar sig estetiska uttryck i sagans romantiska framställning av 

skogen, eller Skogen. 

Skogen framställs i sagans text – om än som ett estetiskt ideal – som människans 

’andra’, något som är karaktäristiskt för naturdiskursen enligt Soper (Soper 1995 s. 71 f.). 

Men vi kan fråga oss varför vi accepterar sagans tvetydiga budskap om skogen som samtidigt 

trygg och osäker plats. Utifrån ett ekokritiskt perspektiv blir svaret att det är så diskursen om 

skogen ser ut, och vi accepterar tvetydigheten för att den framstår som självklar för oss: så 

skildras sagans skog – och så kan den utomdiskursiva skogen ta sig uttryck i våra kulturella 

föreställningar om den. 

 

2.1.3 En plats för reflektion 

Sagans text har en tydlig moral, och budskapet påverkas av väsendenas närvaro men också av 

de vilda djuren. Reflektionen prinsen gör i mötet med skogen, där han funderar på om djuren 

kanske är barmhärtigare än människorna, får människornas behandling av honom att framstå 

som egocentrisk. De kan nämligen inte tänka sig att en annan människa skulle kunna göra 
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någonting av ren godhet, och fördriver honom i tron att han handlat för egen vinnings skull. 

Men kanske var det också så, att prinsen till viss del hoppades vinna ära själv genom att göra 

sin syster frisk, för när han fick erbjudandet att sälja sin skugga tänkte han: ”Tänk, att få se 

den lilla sjuka frisk och stark och få se föräldrarnas glädje och höra allt folket säga: Där går 

vår ädle prins, som räddade sin lilla syster genom att ge bort sin skugga” (Oterdahl 1910, s. 

24). Prinsen har alltså haft tendenser till själviska tankar. När mannen som samlar skuggor 

mer eller mindre indirekt tvingar honom på flykt till skogen, tvingar han samtidigt prinsen att 

utmana sina moralföreställningar i mötet med skogens natur: till skillnad från människorna, 

tänker prinsen, saknar kanske de vilda djuren onda egenskaper (s. 30). Skogen som plats blir i 

sagan en tillflyktsort där prinsen lär sig tänka över människors beteende mot varandra, och 

vad som är gott respektive ont. Genom att vistas i skogen tillsammans med djuren upptäcker 

prinsen och lär sig bejaka de ’naturligt’ goda sidorna inom sig. Mannen som samlar skuggor 

har tvingat prinsen på flykt, men vi kan bygga ut tolkningen och tänka oss att han inte gjort 

det av ondo, utan av välvilja: för att utmana prinsen att lära sig något. 

Prinsessans möte med skogen både liknar och skiljer sig från prinsens. Hon möter såväl 

mannen som samlar skuggor som ett troll samt en mycket gammal kvinna som behärskar 

trollkonster när hon ger sig ut i världen för att söka efter brodern. I texten framstår väsendena 

som hjälpsamma då de leder prinsessan till prinsen. Men de gör det bara förutsatt att de får 

någonting i gengäld: prinsessans skönhet, ungdom och hälsa. Här utsätter de prinsessan för 

prövningar som får henne att framstå som allt starkare – inte kroppsligt, men mentalt – 

eftersom hennes beslutsamhet att finna brodern och hennes kärlek till honom testas (s. 34 – 

42). I den del av texten där vi följer prinsessans perspektiv fyller väsendena både en 

vägledande och utmanande funktion. Den utmanande kan tolkas i positiv bemärkelse, som att 

väsendena får henne att växa som människa. 

Eftersom väsendena bor i skogen förknippas deras egenskaper och funktioner i många 

avseenden med den, och de påverkar den idé som mötet mellan människa och skog som 

sagans text förmedlar: skogen som plats vägleder och utmanar den unga människan. Liksom 

prinsen utmanas prinsessan i sitt möte med skogen, men till skillnad från honom finns det 

inget i sagan som tyder på att hon haft moraliskt oriktiga tankar som nödvändiggör detta. I 

tidiga 1900-talets bildkonst, menar Rossholm, representerade barnet dels en närhet till 

naturen, dels en av livserfarenheten oförstörd fromhet (Rossholm 1974, s. 305). Tanken skulle 

kunna appliceras på sagans text om vi tänker oss att prinsessan, i egenskap av det yngre 

syskonet, fortfarande är ett barn och därför kan skildras i enhet med detta fromhetsideal. 

Prinsen, däremot, har börjat anpassa sig till mänskliga värderingar, vilket i texten visar sig 
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som själviska tankar. I mötet med skogen, kan vi tänka oss, återupplever han i viss mån 

barnets naturliga tillstånd och återfinner sina goda sidor. 

Människor och vilda djur jämförs med varandra i prinsens reflektion, och de förras 

beteende framhålls som överlag mer klandervärt än de senares, samtidigt som mänskliga 

egenskaper tillskrivs de senare. Enligt Soper fungerar djuret både som det mänskligas motsats 

och spegel (Soper 1995, s. 83 f.), och det är ett sådant spel vi ser i människans möte med 

skogens invånare i ”Prinsen utan skugga”. Sagans moraliska reflektioner kommer i texten till 

uttryck som både explicita och implicita idéer om ont och gott, egocentrism och osjälviskhet: 

prinsessan representerar i relation till skogens djur dess like som vild och samtidig osjälvisk; 

den anonyma skaran människor som förskjuter prinsen utgör i förhållande till djuren en 

symbol för det onda egocentriska; prinsen gestaltar en inre förvandling som är resultatet av 

hans möte med de vilda djuren. Att prinsen finner sina goda sidor då han konfronteras med 

skogens djur kan tolkas som ett försök från hans sida till identifiering med naturen, och skulle 

kunna fungera som argument för att texten stödjer en biocentrisk världsbild. Dock utmanar 

han sina moraliska värderingar i syfte att han bättre lära känna sitt inre jag och inte för att, 

som vi sett i föregående avsnitt, återförenas med en naturlig helhet. Skildringen kan i detta 

avseende läsas som antropocentrisk: sagans text förmedlar en världsbild som innebär att 

människan placeras på en hierarkiskt högre position än andra levande organismer, vilket i 

texten framgår genom att prinsen uppfattar skogens djur enbart i relation till sig själv – i 

egenskap av människa – och här som ett uttryck för sociokulturella värderingar, alltså 

mänsklig moral (jfr. Clark 2011, s. 3). Djuren tillskrivs inget eget värde, i biocentrisk mening. 

Samtliga väsen, tillsammans med de vilda djuren, kan utifrån denna del av analysen 

uppfattas ha funktionen att dels utmana, dels vägleda de unga människorna i de moraliska 

reflektioner som aktualiseras på resan från barndomen till livet som vuxna. Eftersom sagans 

väsen skildras som en del av skogen, överförs deras egenskaper och funktion på den. I mötet 

med prinsessan har väsendena en mer framträdande roll, och det blir då än mer uppenbart hur 

de påverkar den idé om förhållandet mellan människa och skog som sagan ger uttryck för. 

 

2.1.4 Den förtrollade skogen 

Ju längre hemifrån prinsessan kommer på sin färd desto ödsligare blir trakterna. Och som vi 

ska se är det en förtrollad skog hon befinner sig i. Prinsessans sökande efter prinsen i skogen 

är illustrerat. Hon är på samtliga bilder klädd i vad texten beskriver som grå vadmalskläder 

och näverskor, vilket får henne att smälta bra in i den föreställning om skogen som sagans 

text förmedlar: prinsessans kjol är lappad och hennes hår är rufsigt, och hon kan i likhet med 
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skogen uppfattas som vild. Att skogen är vild framgår av illustrationen genom att granar med 

knäckta grenar tillsammans med stenbumlingar och svampar uppträder i asymmetri, och på en 

bild är skogen mycket mörk. Prinsessan kläder liknar väsendenas: både hon och trollkvinnan 

bär mörk kjol med vit överdel, och i mötet med trollet är hennes kläder grå precis som trollets 

(bild 1 och 3-6). Prinsen, däremot, skiljer sig i illustrationerna från skogens invånare och 

framstår inte som en lika självklar del av naturen då han är välkammad, bär guldkrona och sin 

prydliga, kungliga dräkt (bild 2-6). Föreställningen om skogen som vild, vilken 

uppmärksammats i texten, återfinns alltså i de illustrationer som gestaltar prinsessans möte 

med skogen. I bild korresponderar hon i många avseenden med skogen och dess invånare, och 

till skillnad från prinsen speglar hon inte den vilda skogens motsats, det vill säga det 

människliga, civiliserade. Prinsessan tycks väl anpassad till den skogsmiljö hon befinner sig i, 

och vi kan förstå det mot bakgrund av Rossholms redogörelse för att barnet i konsten 

representerade en närhet till naturen (Rossholm 1974, s. 305). Texten förtäljer att prinsessan 

färdas över landsbygden för att sedan komma fram till skogen. Dit kommer hon en sen kväll, 

och hon möts då av en liten och förfallen koja där den gamla gumman bor (Oterdahl 1910, s. 

34). Gumman i kojan är inte någon vanlig kvinna, för när flickan frågar efter sin bror erbjuder 

den gamla henne ett magiskt garnnystan som ska visa vägen till mannen som tagit broderns 

skugga, och i utbyte kräver gumman att prinsessan ska skänka henne sin skönhet (s. 35). Av 

en illustration förstår vi varför: gumman är mycket ful, har lång näsa, utstickande haka, håriga 

armar, knotiga händer och en satt kropp. Trots att prinsessan i flera avseenden korresponderar 

med skogen och dess väsen, och till exempel bär kläder som liknar gummans, kan kontraster 

noteras: prinsessan har långt, ljust hår, slank kropp och vänt ansikte (bild 3). Nu följer 

prinsessan det magiska nystanet för att finna sin bror, men skogen är förrädisk: ”En dag, då 

prinsessan vandrade genom en dyster skog, rusade plötsligt ett troll fram ur snåren, grep 

nystanet och svängde det hånskrattande över sitt huvud” (s. 36). Trollet kontrasterar, precis 

som trollgumman, mot prinsessan, vilket framgår av den illustrerade scenen: han är stor och 

ful (bild 4). Likt trollgumman är trollet ett väsen som bor i skogen, och skogen förknippas 

därför med trollets egenskaper, vilka i likhet med tidigare resonemang i analysen kan 

beskrivas med begreppen vild och oförutsägbar. 

Väsendena underlättar men försvårar också prinsessans färd genom den förtrollade 

skogen och framstår i såväl text som bild som potentiella faror, eller hinder. I skildringarna 

ryms det tidiga 1900-talets idéer om skogen. Väsendenas karaktärer överensstämmer till 

exempel med vad Brudin Borg och Ullström skriver om nationalromantikens föreställning om 

skogen som magisk plats (Brudin Borg och Ullström 2017, s. 11) – en föreställning som dock 
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Pouge Harrison härlett definitivt längre tillbaka i tiden, åtminstone till renässansen (Pouge 

Harrisson 2000). Väsendenas funktion i sagan kan, oavsett, ur ett ekokritiskt perspektiv, sägas 

vara att gestalta skogens egenskaper: när väsen placeras i sagoskogen etableras en idé om 

skogen, eller Skogen, som vild, oförutsägbar, okänd, magisk och potentiellt farlig plats – den 

utgör ett hinder för människan, men kan också hjälpa. Vi kan tala om att väsendena besjälar 

skogen. I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige finns enligt Axell budskapet att 

naturen måste värnas, och hon menar att det kommer till uttryck genom besjälning (Axell 

2015, s. 90). Att skogen i ”Prinsen utan skugga” besjälas av väsen uppfattar jag dock inte 

nödvändigtvis som ett uttryck för att de unga människorna ska lära sig skydda den, utan 

snarare att skogen tillskrivs egenskaper och funktioner enligt ovan uppräknade. 

Skildringen av människans möte med skogen skulle kunna uppfattas som ett uttryck för 

dikotomin sekulärt – magiskt, vilken Pouge Harrison ställer upp (jfr. Clark 2011 s. 60). Den 

mänskliga karaktären, prinsessan, kan sägas representera det sekulära. För prinsessan vet att 

handla klokt i mötet med skogens väsen. Hon ger på begäran trollet sin ungdom och får 

tillbaka det magiska nystanet, varpå sökandet efter brodern kan fortsätta. Slutligen anländer 

hon till mannen som samlar skuggor. I utbyte mot sin hälsa får hon prinsens skugga, och den 

visar henne vägen till brodern (Oterdahl 1910, s. 38). Hennes handlingar präglas av 

rationalitet: hon anpassar sig till situationen och gör de rätta valen, vilket vi blir vi varse då 

hennes agerande leder fram till att hon finner sin bror. Skogens väsen, däremot, äger inte den 

rationella förmågan, utan förlitar sig på magi. Men, prinsessan utnyttjar den förtrollade 

skogens magi, något som förvisso har sitt pris, för ju längre in i skogen hon kommer desto 

svårare blir det för henne att ta sig fram: hon har först förlorat sin skönhet, sedan sin ungdom, 

och slutligen sin hälsa. En illustration visar scenen då hon funnit prinsen och de tillsammans 

beger sig hemåt, och här skildras prinsessan som en hopkrympt, gråhårig gumma som rider på 

en ståtlig kronhjort (bild 5). Hon har i detta skede förvandlats till oigenkännlighet och närapå 

blivit ett med det vilda, okontrollerade och okända i skogen, likt väsendena. Resonemanget 

ovan utifrån dikotomin sekulär – magisk, där prinsessan representerar den förra polen och 

väsendena den senare, framstår som en tolkningskonflikt eftersom prinsessan utnyttjar 

väsendenas magi för att finna prinsen, och hon liknar dem på många sätt – både före och efter 

hon tar hjälp av skogens magiska krafter – även om text och bild gör en åtskillnad mellan 

henne i egenskap av representant för det sekulära och väsendena för det magiska. Prinsessans 

karaktär kan, utifrån ett ekokritiskt perspektiv, bättre beskrivas med stöd i begreppet 

antropocentrism: som ett uttryck i såväl text som bild för två samtidiga idéer om skogen, dels 

tidens konstideal vilka skildrade skogen som magisk och barnet som nära naturen, dels 
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människans dominansförmåga (jfr. Clark 2011, s. 3). Prinsessan är både ett med naturen och 

skild från den: hon liknar naturen på många sätt, men visar en överlägsen styrka genom att 

övervinna de hinder hon möter i skogen. I sagan grumlas dikotomin sekulär – magisk. 

För Rossholm speglar sekelskiftssagans barn i naturen både i text och bild tidens 

antiintellektualistiska ideal, vilka uppträder som ”aningen, drömmen, intuitionen, känslan, 

åskådliggörandet genom bild eller liknelse, syntesen i kontrast till analys, begreppsutredning, 

logiskt eller rationellt tänkande”. Idéerna kan härledas till Friedrich Nietzsches fientlighet mot 

den ofria lärdomskulturen uttalad i Så talade Zarathustra, skriver Rossholm, och noterar att 

sådana tankar återfinns hos bland andra Key (Rossholm 1874, s. 310). Men i ”Prinsen utan 

skugga” har vi i en och samma karaktär (prinsessan) observerat både en syntes av människa 

och natur och människans förmåga att handla logiskt och rationellt. När prinsessan blir 

alltmer präglad av mötet med väsendena framstår det som negativt. Rossholm, däremot, 

framhåller människans kontakt med det irrationella sagoväsendet som någonting i relation till 

antiintellektualismens ideal positivt. Hon skriver: 

 
Ett återkommande tema i romantisk diktning är mötet mellan en människa och en sagogestalt, en 

konfrontation som lämnar människan förändrad, märkt för livet, en skugga av sitt samhälleliga jag 

[…]. Väsendet kan här antas stå för det transcendenta, mötet spränger gränsen för empirisk kunskap, 

vilken symboliseras av det rationella och samhällsbundna beteendets upplösning eller förintelse hos 

människan (s. 309). 

 

Prinsessans rationella och samhällsbundna beteende framstår aldrig, enligt min analys, i sagan 

som upplöst eller förintat, utan tvärtom som någonting hon alltid behåller – trots 

förvandlingen. Det ska dock noteras att Rossholms studie undersöker symbolik i konsten; den 

har en annan ingång än min, varför resultaten inte nödvändigtvis är överensstämmande. Men 

kanske kan vi ändå applicera Rossholms idéer på sagan. Hon utvecklar sitt resonemang och 

skriver att väsendet symboliserar det metafysiska, och fantasiprocessen, och enligt det 

antiintellektuella konstidealet syftade människans möte med väsendet till att finna en ny typ 

av andlighet som ansågs ligga bortom vetenskapen och som skulle fungera gemenskapande. 

Vetenskapens rationalitet accepterades, men samtidigt fanns ett intresse för människans 

outforskade psyke (s. 310). Prinsessan i ”Prinsen utan skugga” kan tolkas som en representant 

för både det vetenskapligt upplysta och antiintellektuella idealet: hon uppgår i ett okänt 

tillstånd som möjliggör andligt utforskande, men aldrig fullt ut, och kan därmed återvända till 

människans kända värld. 
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2.1.5 Sammanfattning och slutsatser 

Avslutningsvis är det möjligt att konstatera att väsendets funktion som hjälpande och 

hindrande – i mötet mellan människa och skog – är svårutrett. Dels utmanar och vägleder 

väsendena de unga människorna – både till och i skogen och i deras moraliska eller andliga 

utveckling där – dels utgör de ett hinder för protagonisternas mål. Framförallt kan vi tala om 

att väsendena besjälar skogen: de bidrar till att upprätta en föreställning om skogen som 

mystisk, och svårigheten att tolka deras funktion som hjälpande eller hindrande förstärker den 

mystiska stämningen i sagan. 

Det liv prinsen lever i skogen får honom att reflektera över det moraliskt onda och goda. 

Även om han i sina reflektioner jämför människa och djur identifierar han sig inte med 

skogen och dess invånare i enhet med den biocentriska tanken, utan som ett led i sin 

mänskliga utveckling, vilket innebär att den världsbild sagan förmedlar kan uppfattas som 

huvudsakligen antropocentrisk. Också prinsessan utmanas i mötet med skogen: hon måste 

offra sådant hon i egenskap av människa håller kärt – skönhet, ungdom och hälsa – för att 

rädda sin bror från ett liv i skogen. Hon går den rätta vägen, lyckas rädda prinsen, och 

framstår som moraliskt riktig. Det framgår även att hon har förmågan att både  handla 

rationellt och utnyttja den förtrollade skogens magi. Vi kan förstå de unga människornas 

upplevelser i skogen mot en bakgrund av tidiga 1900-talets idéer om barnets fromhet och 

närhet till naturen, konstnärliga antiintellektualism samt pedagogiska syften där upprättandet 

av en nationell gemenskap kring naturen var ett centralt inslag. Skogen representerar alltså på 

flera punkter ett ideal. Men trots att skildringen av skogen är idealiserande vill prinsen 

återvända hem, för som plats skiljer den sig trots allt från hans verkliga hemvist, det vill säga 

människornas civiliserade värld, och han befinner sig ofrivilligt i skogen. Både i egenskap av 

ideal och som kontrast mot människans värd, skildras skogen i mötet med människan som 

’det andra’, och vi kan uppfatta sagan som ett uttryck för sin tids naturdiskurs. 

 

2.2 Barnet i skogen 
I den bauerska sagovärlden kretsar handlingen många gånger kring barnet i skogen, och i 

sagan ”Oskuldens vandring” ser vi exempel på hur en sådan framställning kan ta sig uttryck 

liksom påverka den idé om mötet mellan människa och skog text och bild förmedlar. 

Framförallt aktualiseras i denna del av analysen en diskussion om hur sagan kan förstås i 

relation till en antropocentrisk kontra djupekologisk, biocentrisk världsbild, och till 

Heideggers uppfattning att platsen förmår påverka människans föreställning om naturen. 
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2.2.1 Handlingen i ”Oskuldens vandring” 

I ”Oskuldens vandring” får vi lära känna en fyraårig prinsessa, Bella, som bor på ett fint slott. 

Nyfiken som hon är, beger hon sig en dag ut i den vilda skogen och kommer där i kontakt 

med de väsen som bor där: talande furor, en huggorm, en björnhona med två kubbar, en korp 

och dennes ungar, en svan samt en stor örn (Nyblom 1912, s. 1-12). Från året då denna saga 

utkom, år 1912, är de flesta av sagornas illustrationer tryckta i full färgskala. I ”Oskuldens 

vandring” finns tre färgillustrationer samt en mindre svartvit. Två av dem skildrar Bella 

ensam i skogen, men en är kopplad till den del av texten där Bella samtalar med träden. De 

båda andra skildrar Bellas möte med björnhonan respektive örnen (se bildbilaga bild 7-10). 

 

2.2.2 Barnets närhet till naturen 

Sagans väsen lever i skogen – i en värld åtskild människans. Slottet som Bella bor på, får vi 

veta i textens inledning, ligger ”vid utkanten av en stor skog” (s. 1). Gränsen mellan skogens 

och människornas värld markeras av en stig, och vid Bellas första möte med skogen 

representerar stigen både en åtskillnad av världarna och människobarnets upplevelse av dess 

oändlighet och vilda natur. Ett citat från sagans början exemplifierar detta: ”På andra sidan 

bäcken var en stig, som förde in i den stora, vilda skogen. Där försvann den bakom 

trädstammarna” (s. 2). Stigen kan också uppfattas som en länk mellan världarna, för i sagan 

blir de stundtals närapå ett. Bella leker i skogsbrynet, och snart kommer hon att bege sig ut på 

en upptäcktsfärd mot för henne okända trakter, in i den stora vilda skogen. Stigen som 

försvinner mellan träden får den att verka oändlig i relation till det lilla människobarnet och 

hennes hemtama slottsmiljö. Men istället för att rädas skogen söker sig Bella dit. Och inget 

kan skada henne, förstår vi, eftersom hon äger barnets oskuldsfullhet. Hon springer snabbt, 

rakt in i skogen (s. 2). På första sidan finns en svartvit illustration där Bella naken traskar 

fram över mossiga stenar. I mossan växer linneablommor. Noterbart är att bilden är en fri 

tolkning av sagans text, för i den senare är Bella aldrig helt naken förrän i sagans slut (jfr. s. 

12 f.). Inte heller blommorna nämns i de delar av texten som beskriver att Bella går med sina 

bara fötter i mossan (jfr. s. 3 – 5). Blommorna och avsaknaden av kläder får Bella att framstå 

som oskuldsfull mot bakgrund av skogens kolsvart tecknade mörker (bild 7). Rossholm har 

beskrivit sekelskiftets idéer om barnet som en kult, där barnet tillskrivs stor självständighet, 

renhet, andlighet och oskuld. Barnet uppfattades som primitivt och därför som nära stående 

naturen och djuren, något Rossholm kopplar till den nationalromantiska vurmen för det 

ursprungliga, naiva och folkliga – barnet representerar samma ideologi, menar hon (Rossholm 

1974, s. 303 ff.). Att Bella inte är rädd för skogen och att inget där kan skada henne, vilket 
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framgår av såväl text som bild, kan förstås mot bakgrund av en sådan romantisk, idealiserande 

uppfattningen om det oskuldsfulla barnets närhet till naturen. 

Sagans väsenden är mer djur- och växt- än människoliknande, och trots att barnet 

framställs som nära naturen markeras en åtskillnad mellan dem, bland annat av Bellas 

materiella tillhörigheter. Den första tydliga kontrasten mellan världarna framträder redan i 

sagans början när Bella i ger sig av in i skogen:  

 
Hon stannade inte, förrän hon var djupt inne under furorna, som slöto ring omkring en stor, 

mossbevuxen plats. Hon var klädd i en vit sidenklänning. Om halsen hade hon ett långt halsband av 

runda pärlor, och på sitt utslagna ljusa hår bar hon en liten guldkrona, som blixtrade av juveler. På 

fötterna hade hon vita silkesstrumpor och små broderade sidenskor (Nyblom 1912, s. 2). 

 

Tingen får här en symbolisk funktion för det mänskliga i berättelsens text. Men Bella springer 

så fort att hon måste lägga av sig sina plagg, ett för ett. Samtidigt som tillhörigheterna 

markerar en åtskillnad mellan världarna, där skogen utgör vad Soper beskriver som det 

mänskligas ’andra’ och Pouge Harrison beskriver i dikotomier som exempelvis civiliserad – 

vild (jfr. Soper 1995, s. 71 f. och Clark 2011, s. 60), kommer Bella succesivt närmare skogens 

natur allteftersom hon avvarar tillhörigheterna. Så småningom är hon alldeles naken (Nyblom 

1912, s. 3-13). Närheten till skogen får människobarnet att uppleva en känsla av frihet: ”’Så 

skönt det var att springa på bara fötterna!’ ropade hon, medan hennes små, rosenröda fötter 

flögo fram över mossan” (s. 3). Skogen tillskrivs i texten vad vi kan tolka som ett 

äkthetsvärde: Bella upplever sig vara i ett naturligt tillstånd. Hon jämför skogens naturliga 

dofter med människans artificiella: ”’Det luktar gott!’ sade den lilla prinsessan och spärrade 

upp näsan. ’Bättre än luktvattnet i mors sovrum, bättre än rökelsen i kyrkan’”. Även 

smaksinnet triggas när Bella hittar vilda bär: ”Bäst som det var, kom hon till en sluttning, där 

det växte ett tätt hallonsnår. Bären voro redan mogna, och hon trängde in bland buskarna och 

började ivrigt plocka och äta” (s. 4). Upplevelsen av att befinna sig i ett naturligt tillstånd 

verkar göra Bella gott. 

Vi kan diskutera textens etiska förhållningssätt till skogen och djuren ur olika 

perspektiv. Djupekologin vill se en förändring av människans sätt att tänka och identifiera sig 

med världen, och sagans text skildrar i vissa avseenden en människa som verkar bli en del av 

ekosystemet, helt i led med djupekologins biocentriska tanke (jfr. Clark 2011, s. 23 f.). 

Skogen är en plats som påverkar Bella i denna riktning. Hos Heidegger finns tanken om 

platsen som förändrar människans föreställningsvärld så att hen upphör att genom 
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objektifiering av naturen markera en åtskillnad mellan den och sig (s. 58). ”Oskuldens 

vandring” kan påstås ge uttryck för en etik som överensstämmer med den hos djupekologin 

respektive Heidegger. Men i Bellas möte med skogens väsen tar sagan delvis en annan 

vändning. Dock kommer analysen visa att budskapet skiljer sig åt mellan text och bild. 

 

2.2.3 Skogen ur ett maktperspektiv 

När Bella på sin upptäcktsfärd möter sagans väsen framträder sakta men säkert en idé om 

människans relation till skogen. De olika mötena i text och bild gestaltar, som vi ska se, på 

olika sätt ett mer eller mindre tydligt urskiljbart maktförhållande mellan människa och skog. 

 

2.2.3.1 Trädens väsen 

Det första väsen Bella möter i skogen är talande tallar. Träden inger människobarnet respekt: 

 
»Så förfärligt stora ni är!» sade hon, medan hon lade huvudet bakåt och tittade upp i furornas toppar. 

»Vi ä’ gamla, mycket gamla!» viskade det i trädens kronor. »Vi ha sett många, många små 

prinsessor växa upp och bli gamla och dö, och alltjämt kommer det nya.» 

»Men ni kan inte springa som jag», sade hon, i det hon reste sig och började springa in emot 

skogsdjupet (Nyblom 1912, s. 3). 

 

Tallarnas storlek och ålder fascinerar barnet, och de vittnar om gångna tider. De framstår i 

texten nästan som odödliga – som om de för alltid funnits där, och för alltid kommer finnas 

kvar. Vi kan föreställa oss att Bella känner sig liten i deras närvaro. Men träden skiljer sig 

från henne inte bara till storlek, utan också för att de är platsbundna; de kan inte röra sig 

mellan skogens och människornas värld, vilket kontrasterar mot människobarnet som kan 

förflytta sig mellan och inom världarna. Vi kan här uppfatta ett budskap om att människan har 

en fördelaktig egenskap jämfört med skogens väsen. I mötet med skogen uppfattar Bella sig 

själv som överlägsen, och som läsare accepterar vi denna föreställning eftersom hon är sagans 

protagonist och därtill ett oskuldsfullt barn. Bella utnyttjar sin mänskliga förmåga och 

förflyttar sig till olika platser i skogen. Hon betraktar och tar in det hon ser, och jämförallt hon 

möter med sig själv och sina erfarenheter. Skogen väsen – här de talande furorna – fungerar 

som utgångspunkt för hennes jämförelser och åtskillnad mellan människa och skog. 

Bellas möte med skogens träd är en av sagans illustrerade scener. Rossholm beskriver 

bilden av trädet som en symbol för överföring och lärande av ”något gammalt, växande och 

livsbringande” (Rossholm 1974, s. 301), varför det är möjligt att uppfatta illustrationens 

framställning av Bellas möte med träden som ett budskap om att barnet har något att lära av 
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skogen. Bilden visar en prinsessa med blont, lockigt hår iklädd guldkrona och en vit, skir 

fluffig klänning. Hon är placerad i bildens nedre vänstra del där hon framstår som mycket 

liten i förhållande till skogens höga träd och stora stenar. Skogens färgskala är dovt grön, brun 

och grå, och flickan utgör en liten men ljus punkt i en stor, ändlös skog. Hon har sina händer 

knäppta och blickar uppåt mot trädens toppar, men topparna befinner sig långt utanför bilden, 

och vi ser bara den nedre delen av trädens stammar. Träden är här illustrerade som granar, 

inte, som i texten, tallar. Granarna är relativt realistiskt tecknade, även om de försetts med 

något mer slingriga grenar och rötter än verklighetens motsvarighet. Stammarna är raka, de 

nedre grenarna vi ser hänger nedåt, och barken skiftar i färg där lav växer. Mellan granarna 

ligger mossbeklädda stenar, och skogen tycks sträcka ut sig oändligt långt bort (bild 8). Här 

kan vi uppmärksamma den gränslöshet Happonen pekar ut som karaktäristisk för Bauers 

illustrationer av skogen. Bauer har åstadkommit denna, skriver Happonen, genom upprepande 

former, men framförallt av träd som beskurits på höjden (Happonen 2014, s. 46). Jämfört med 

textens framställning av skogen är bildens mer realistisk –  här finns inga talande träd som 

berättar historier om gångna tider – även om bildens framställning också ska förstås i enhet 

med den idé texten förmedlar om skogen som stor, eller oändlig. Vi kan iaktta en åtskillnad 

mellan människa och skog i illustrationen som, precis som i texten, markeras av Bellas 

materiella tillhörigheter, men här också av trädens mörka respektive flickans ljusa 

färgställning. Å ena sidan en åtskillnad, alltså. Men å andra sidan ser vi att där Bella i texten 

tillskriver tallarna mänskliga egenskaper och framhäver sin rörlighet som fördelaktig i 

förhållande till furornas platsbundenhet, ger hon i bilden enbart uttryck för beundran. Enligt 

djupekologin har en föreställd åtskillnad mellan människa och natur orsakat miljökrisen, och 

vi kan uppfatta bilden som problematisk på grund av att den gör en sådan. Men det är 

samtidigt möjligt att argumentera för att bilden finner ett visst stöd i den djupekologiska 

filosofins idé om nödvändigheten att människan förändrar sitt tankemönster och i sin identitet 

inkluderar alla levande organismer (jfr. Clark 2011, s. 23 f.). Illustrationen representerar 

bättre än texten människans respekt för skogen. Tillsammans med sagans övriga tre bilder 

(bild 7-10) ger berättelsen uttryck för en vilja från människans sida till närhet och 

identifikation med skogen: Bella beundrar och blir under sagans gång närmast ett med dess 

natur – i likhet med de väsen hon möter – allteftersom hon lägger ifrån sig sina materiella 

tillhörigheter. Resonemanget kan utsträckas till att illustrationerna, mer än texten, även finner 

stöd i Heideggers filosofi, enligt vilken platser kan påverka människan att vända sig bort från 

föreställningen om allting som någonting skapat, från viljan att rationalisera, och från 

objektifiering av den yttre världen. Det vill säga från det som enligt Heidegger utgör de 
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grundläggande orsakerna bakom den västerländska, antropocentriska världsuppfattningen 

(Clark 2011, s. 55 f., 58). Men, det ska tilläggas att bilden naturligtvis kan ges samma kritik 

som djupekologin fått från posthumanismen, nämligen att den enbart är ett estetiskt uttryck 

för en romantisk normföreställning om skogen som vild och orörd plats (s. 69). I ”Prinsen 

utan skugga” framträder ett budskap om att människan ska finna en andlighet i mötet med 

sagoväsendet, vilket vi i enhet med Rossholms resonemang om trädets symbolik (för 

överföring av lärande) kan uppfattas även här. Vi kan tänka oss att Bella söker en upplevelse 

bortom den materiella världen. Utifrån sagans text kan dock flera aspekter på vilken typ av 

lärande det rör sig om diskuteras, och i det följande gör jag det i anslutning till Bellas möte 

med skogens mer djurlika väsenden. 

 

2.2.3.2 Det antropomorfa djurets pedagogiska funktion 

Det andra väsen Bella möter i sagans text är en huggorm. Här kan vi dock fundera på om det 

rör sig om ett väsen eller ett försök till realistisk skildring av ett djur. Ormen tillskrivs 

mänskliga egenskaper, men framförallt av Bella. Som sagan är berättad uppfattar vi snarare 

huggormen som ett vilt djur och i flera avseenden realistiskt framställd – om än delvis 

antropomorft: huggormen ”stirrade på henne med sina gula ögon, medan dess kluvna tunga 

rörde sig hotande emot henne” (Nyblom 1912, s. 4). Huggormen framstår som ond, enligt 

mänsklig definition. Som det barn hon är, förstår inte Bella att akta sig för ormen, och räcker 

ut sin egen tunga tillbaka mot den. Hon kan minsann också göra som djuret, påpekar hon. När 

huggormen rör sig omkring hennes fötter beundrar hon den: ”’Så vacker du är!’ sade hon, i 

det hon hukade sig ned. ’Så blankt skinn du har, och så underliga krumbukter du kan göra! 

Kom, så ska vi dansa!’” (s. 4). Ormen rör sig på ett sätt som får Bella att tro att den dansar 

med henne, men som läsare förstår vi att den nog bara slingrar sig runtomkring, och att Bella 

antagligen skulle göra bäst i att försöka undvika den. Hon blir dock inte alls skadad, utan 

ormen ringlar snart iväg (s. 4). Textens skildring av ormen är delvis antropomorf, men 

samtidigt förstår vi som läser sagan att barnet misstar sig när hon tänker på den som 

dansande. 

Framställningen av människans möte med skogen och dess invånare väcker här som 

ovan (se avsnitt 2.2.2) etiska frågor, och det går att applicera olika resonemang på det 

budskap som texten förmedlar. Vi kan kritisera textens framställning av Bellas möte med 

ormen för att vara antropomorf. Men vi kan också, likt O’Connell, lyfta fram den 

antropomorfa skildringen av djuret som en pedagogisk funktion i texten, och mena att den 

guidar barnet till kunskap om och ett närmande till djuren och naturen, vilket är centralt för ett 
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miljöperspektiv. Enligt O’Connell är det lättare för barnet att känna empati med djuren om de 

liknar dem själva som människor. Det framstår dock i O’Connells text som att detta 

förutsätter inslag av realistiska naturskildringar (O’Connell 2014, s. 39, 43). Tanken kan 

appliceras på ”Oskuldens vandring”. Ormens funktionen är att guida Bella såväl som läsaren 

till ett möte med skogen, och till viss del framstår skildringarna av ormen som realistisk, 

åtminstone ur ett läsarperspektiv, eftersom det huvudsakligen är Bella som tillskriver ormen 

de mänskliga dragen. Ett möjligt tolkningsalternativ av Bellas möte med huggormen är att 

texten gör en poäng av att människan ska visa djuren respekt. Om vi respekterar djuret 

kommer vi kunna leva sida vid sida med det utan att råka illa ut; djuret har ett eget värde, och 

ska visas hänsyn. En sådan läsning ligger nära den djupekologiska, biocentriska uppfattning 

om naturen, och en holistisk världsbild (jfr. Clark 2011, s. 3). En alternativ tolkning – som 

redan tangerats tidigare i analysen – är att Bellas oskuld i egenskap av barn skyddar henne 

från de faror hon möter och att hon därför inte behöver uppfatta den som ett hot, och att hon 

istället kan lära av naturen genom att erfara den. Denna tolkning kan inta en mer kritisk 

ställning än ovan, som ett försök att koppla sagans idéer – inte enbart till tidens tankar om 

människans andliga strävan (se avsnitt 2.2.3.1) – utan till en maktideologisk diskurs. 

Analysen har tidigare framförallt uppmärksammat hur sagans protagonister och läsare 

förutsätts lära av skogen, men vi kan även uppmärksamma att texten förmedlar idén att vi ska 

lära om skogen. Skildringar av naturen och barnet rymmer, skriver Brudin Borg och Ullström, 

ideologier. Med hänvisning till litteraturvetarna Sidney I. Dobrin och Kenneth B. Kidd i 

antologin Wild Things: Children’s Culture and Ecocritism från 2004 skriver de att det 

historiskt rört sig om huvudsakligen två olika typer av representationer: en idealiserad, 

romantisk skildring av ’det oskyldiga barnet’, och en som kan förstås mot en politisk-

ideologisk tanke om ’det tomma barnet som ska fyllas med rätt natur’ (Brudin Borg & 

Ullström 2017, s. 9 f.). Sagan har konstaterats vara romantiskt idealiserande, och på ett plan 

kan den sägas överensstämma med vad Dorbin och Kidd förklarar som en framställning av 

’det oskyldiga barnet’ (jfr. avsnitt 2.2.2). Även sagans titel, ”Oskuldens vandring”, pekar mot 

detta. Men texten kan i flera avseenden påstås överensstämma med det andra av de två 

tolkningsalternativ som föreslås ovan – det kritiska, enligt vilket textens budskap är att 

människan ska inhämta kunskap om skogen – och förstås även mot bakgrund av idén om ’det 

tomma barnet som ska fyllas med rätt natur’, eller rätt kunskaper. Ett mer utvecklar 

resonemang om vad som i sådant fall är ’rätt natur’ – till vilka kunskaper det antropomorfa 

djuret guidar barnet, och hur – kan föras i anslutning till nästa figur Bella möter i skogen: 

björnen. 
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Sagans tredje väsen är en stor björnhona, och hennes kubbar. Liksom i fallet med huggormen 

kan vi fundera på om det i texten här verkligen rör sig om ett väsen eller snarare ett försök till 

realistisk skildring av skogens djur. Här har jag valt att inkludera såväl Bellas möte med 

huggormen som björnen i analysen av texten eftersom skildringarna i många avseenden får 

anses antropomorfa, vilket innebär att ’djuren’ kan räknas till den definition av väsen jag 

utgår från, det vill säga att de på något sätt är människolika. Om vi får tro Clark är det 

dessutom omöjligt att undvika antropomorfa framställningar (Clark 2011, s. 193). Först 

kommer björnhonan lufsande mot Bella: ”Det var en stor, tung björn, som stod ett stycke ifrån 

henne och såg på henne med sina små lömska ögon” (Nyblom 1912, s. 5). Men Bella förstår 

inte att det är en ’lömsk’ björn – det får vi veta av berättarrösten – utan misstar björnen för en 

hund, och försöker mata den med hallon: ”Björnen lufsade bort mot henne och började äta de 

hallon, hon räckte honom. Han slickade omsorgsfullt de små fingrarna och såg sedan nyfiket 

upp på prinsessan” (s. 5). I scenen beskrivs det vilda djurets känslor som mänskliga – den är 

omsorgsfull och nyfiken – och Bella jämför den med ett annat fyrbent djur hon känner till: 

hunden – det tama djuret. Bella tänker sig att björnen delar upplevelsen av sommarvärmen 

med henne: ”’Är det inte bra varmt att gå här i sommarhettan med den där tjocka pälsen?’ 

sade hon och drog handen genom björnens täta päls. ’Stackars lilla basse!’ tillfogade hon i 

smeksam ton och kysste björnen på nosen. ’Du svettas ju riktigt!’ Och så kan du inte ta av dig 

pälsen och lägga den på en sten, som jag gjort med min klänning!’” (s. 5 f.). Björnen tycks 

inte riktigt förstå Bellas språk, men de lyckas ändå kommunicera. Det vilda djurets beteende 

överensstämmer med den tama hundens, som flickan först misstog det för: 

 
Björnen brummade sakta och strök sig emot henne, men plötsligt vände den sig och sa något, hon inte 

förstod. Ut ifrån snåren kommo två björnungar tumlande. De sågo ut som två stora, levande muffar, 

tafatta och klunsiga i sina små rörelser, men mycket konstliga att skåda […] »Är det dina barn?» 

frågade hon den stora björnen. Denne log milt, som om den ville säga: »Ja, det kan du väl begripa» (s. 

6). 

 

Björnhonan litar på människobarnet och låter henne träffa ungarna. Bella frågar om det är 

björnens barn, varpå björnen ler till svar. Bella jämför kubbarna med muffar, alltså med 

klädaccessoarer. Genom att applicera människans idéer om världen på de vilda djurens värld 

lär människobarnet känna skogens invånare. Sagans text skildrar Bella som snäll mot 

björnarna, men pekar samtidigt på att hon uppfattar deras päls som ett värmande material 

vilket kan användas för att framställa exempelvis muffar. Om vi tänker oss att sagans text 

förmedlar en djuretisk moral, kan den här, liksom i fallet med ormen, tolkas på två olika sätt: 
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som ett budskap om att djuren ska värnas eller som att de är en del av den natur som ska fylla 

barnet med en viss typ av kunskaper (jfr. Brudin Borg & Ullström 2017, s. 10). Utifrån det 

senare tolkningsalternativet kan vi uppfatta att barnet ska lära sig dels att de vilda djuren är 

farliga, dels att de är en potentiell tillgång för människan – Bella noterar ormskinnet som 

vackert, björnhonans päls som värmande och att kubbarna ser ut som muffar. Budskapet som 

förmedlas via skildringen av mötet mellan människa och skog i sagans text får i fallet med 

huggormen och björnarna uppfattas som antropocentriskt: människan tillskrivs rätten att 

utnyttja djuren. Då utgår jag från att sagan framställer djuren som en integrerad del av 

skogens natur, något som enligt Soper i princip alltid är fallet (Soper 1995, s. 81). Avseende 

mötet med björnen förmedlar dock sagans illustration ett delvis annat budskap än texten. 

Bellas möte med björnhonan är också illustrerat, och samma konstaterande som gjorts i 

analysen av bilden som visar den lilla prinsessan då hon blickar upp mot grantopparna kan 

göras här, nämligen att bild och text ger delvis skilda budskap i förhållande till begreppet 

antropocentrism. Bella ger inte sken av att uppfatta sig själv som överlägsen björnen, utan står 

försiktigt framåtböjd och smeker dess nos (bild 9). Kanske söker hon identifiera sig med 

djuret, och uppfattar det och sig själv som lika livsberättigade organismer i ekosystemet. 

Väljer vi att betrakta bilden ur ett sådant perspektiv stödjer den snarare en biocentrisk än en 

antropocentrisk världsbild (jfr. Clark 2011, s. 3). 

Ju längre Bella kommer på sin färd, desto enklare går det för henne att kommunicera 

med skogens invånare. Det fjärde väsen hon möter i sagans text, en korp, talar samma språk 

som henne. Det kan tolkas som antropomorft. Men det är också möjligt att se 

kommunikationen mellan människan och skogens invånare i texten som ett stöd för den 

biocentriska, holistiska identitetstanken, liksom för Heideggers filosofiska idé om platsens 

kraft att möjliggöra upphävandet av människans rationaliseringsbehov: att Bellas 

föreställningsvärld har påverkats av vistelsen i skogen och att hon i detta skede identifierar sig 

med andra levande varelser och är på väg att bli en del av en naturlig helhet (se Clark 2011, s. 

3, 58). Det antropomorfa tolkningsalternativet väger dock över eftersom textens skildring av 

Bellas möte med korpen kan läsas som antropocentrisk. Hon gör nämligen en explicit 

nedvärdering av fågelns ungar, varpå de framstår som ociviliserade. Korpen visar Bella 

ungarna och hon påtalar att de är fula. Inte heller är hon särskilt imponerad av deras sång; 

själv går hon sagan igenom och nynnar på olika melodier, bland annat strax innan hon möter 

korparna (Nyblom 1912, s. 7 f.). Allting i naturen skildras i relation till människan, och 

människan framställs som, i förhållande med andra levande varelser, högre upp i en hierarki – 

alltså antropocentriskt. En sådan framställning kan relativt naturligt inkludera antropomorfa 
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djur. Soper skriver att gestaltningar av djur kan syfta till att dels gestalta människoliknande 

egenskaper, dels definiera det mänskliga i egenskap av dess motsats, och att sådana 

framställningar uttrycker en antropocentrisk världsbild (Soper 1995, s. 83 f.). Bellas möte 

med korpen är ett exempel på det: den talar likt henne människans språk, men fungerar 

samtidigt som en kontrasterande motsats vilken får vackert utseende och skönsång att 

framhävas som mänskliga egenskaper. Här skiljer sig min tolkning från den Axell gör när hon 

skriver att besjälning – ett begrepp vilket kan inkludera antropomorfism – av naturen kan 

förstås som ett budskap om att naturen ska värnas (Axell 2015, s. 90). Snarare finner jag 

belägg för att besjälningen av skogen och den antropomorfa skildringen av djuren i enhet med 

Sopers resonemang hör nära samman med en antropocentrisk världsbild vilken inkluderar 

föreställningen om människans rätt att på olika sätt dominera naturen. Det kan då, vilket vi 

sett hitfram i analysen, röra sig om att människan tillskrivs rätten att använda djurens skinn 

eller pälsar för att tillverka kläder, eller att människans beteende, förmågor och utseende är 

överlägsna naturens vilda, ociviliserade. I förlängningen kan resonemanget om 

antropomorfism och antropocentrism, som vi ska se, utvecklas till en tanke om att sagans text 

är ett diskursivt uttryck för ett maktförhållande i mötet mellan människa och skog. 

Bella tolkar hela tiden sina nya intryck utifrån tidigare erfarenheter. Hon vinner ny 

kunskap på sin upptäcktsfärd och blir alltmer bekant med skogen och dess invånare. Hon 

uppskattar naturen för vad den är, men också för vad den kan ge människan. Vi kan återigen 

fundera över Bellas möte med de gamla furorna. Träden symboliserar en lång historia, men de 

kan också tolkas ha ett ekonomiskt symbolvärde. Skogen var vid det tidiga 1900-talet en 

viktig naturresurs för Sverige, vilket Axell lyfter fram som någonting tidens författare 

plockade upp. Naturen uppfattades som en förutsättning för den industriella utvecklingen 

(Axell 2015, s. 87). Axell gör en koppling mellan ideologi, estetik och ekonomi när hon 

skriver att ”[d]en nationalistiska retoriken om naturen handlade … både om estetiska värden 

och om skogen som leverantör av råvaror för industriell produktion. Naturen representerade 

historiska band bakåt i tiden men var samtidigt vägen framåt mot en industriell ekonomi” (s. 

168). Vi kan tolka skildringen av skogens träd i enhet med denna tanke, det vill säga som 

uttryck för ett estetiska ideal, långa traditioner och en äldre historia, samt ekonomisk resurs i 

en nationalistisk kontext. Här menar jag, återigen i kontrast till Axell, att den besjälade 

skogen – i detta fall de antropomorfa träden som talar om för Bella att de är stora och gamla – 

förstärker idén om människan som högst i en alla levande organismers hierarki. Noterbart är 

dock att detsamma inte kan sägas om illustrationen där Bella möter björnen, vilken jag ovan 

dock endast tillskrivit en viss grad av antropomorfism. Skogen som estetiskt ideal, som 
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nämns i citatet ovan, framträder framförallt i Bellas möte med de två sista väsendena: svanen 

och örnen. 

Bella möter ytterligare två väsen – eller djur med människoliknande egenskaper – i 

skogen. I en sjö bland vackra näckrosor simmar några svanar: ”Solen hade glidit mycket 

närmare horisonten, sjön glänste som en stor silversköld, och på den sam en hel skog av 

näckrosblad med de vita blommorna emot ljuset. I vassen låg en mängd vilda svanor, som 

svalkade sig på böljorna” (Nyblom 1912, s. 9). Den sena eftermiddagssolens ljus och de 

vitfärgade blommorna och fåglarna skapar tillsammans bilden av en idyll. I texten förstärks 

denna av metaforen som säger oss att näckrosorna bildar en skog, vilken får oss förstå att 

blommorna är många till antalet, liksom av liknelsen som beskriver att sjön är vacker genom 

att likna den vid en silversköld. Fåglarna karaktäriseras som vilda. I scenen vid sjön kommer 

särskilt tidens naturromantiska, estetiska ideal till uttryck: naturen symboliserar det ideala och 

vilda (se Soper 1995, s. 74, 78 f. och Rossholm 1974, s. 303). Bella tilltalas naturligtvis av 

scenen hon möter invid skogssjön, och hon känner en stark lust att plocka några av 

näckrosorna. Hon kommer då i kontakt med en svan som genast skyndar fram för att hindra 

henne från att hamna i vattnet: ”i detsamma skyndade en svan fram ur vassen. ’Inte gå på 

vattnet! Inte gå på vattnet!’ ropade den och sträckte halsen emot prinsessan. ’Du lilla söta 

flicka, skulle drunkna. Men vill du sätta dig på min rygg, så skall jag simma ut bland 

blommorna med dig, och då kan du plocka så många du vill’” (Nyblom 1912, s. 9). Svanen 

utgör ett tydligt exempel på det antropomorft framställda djurets funktion som människans 

guide i skogen (jfr. O’Connell 2014, s. 39, 43). Svanen lär Bella att akta sig för vattnet, för 

även något så estetiskt tilltalande som den glittrande skogssjön kan vara förrädiskt och farligt 

för ett barn. Bella upptäcker även att människan besitter förmågan att tämja naturen. Hon 

använder nämligen sitt pärlhalsband som töm för att styra svanen hon rider på: ”Hon klev upp 

på svanens rygg, och så tog hon av sitt långa pärlhalsband och slog det som en töm om 

svanens hals. Strax därefter sköt den som en pil ut genom vattnet” (s. 9). Barnet behandlar 

svanen som om den var en häst. 

 

2.2.3.3 En antropocentrisk och biocentrisk världsbild 

Bellas möte med skogen, vilket i denna del av analysen representeras i den kontakt hon får 

med de växt- och djurliknande väsendena, kan i förhållande till texten tolkas som ett uttryck 

för objektifiering. Bella söker kunskap om naturen och lär sig använda den. Heidegger menar 

att människan har ett behov av att rationalisera, och det är precis vad Bella gör när hon 

inhämtar nya kunskaper i skogen. Hon jämför den med tidigare erfarenheter och placerar in 
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den nya informationen i kategorier hon känner till: ätbara saker, användbara saker, farliga djur 

och snälla djur. Kunskapande är enligt Heidegger nära förbundet med viljan att kontrollera, 

och vi kan uppfatta sagans text som uttryck för en maktdiskurs vilken förmedlar en idé om 

människans dominansrätt över skogen och dess invånare (jfr. Clark 2011, s. 55 f., 59). 

Textens framställning av människans möte med skogen ger uttryck för en antropocentrisk 

världsbild. Illustrationerna pekar dock i en något annan riktning, mot en biocentrisk 

världsbild, eftersom de saknar det uttryck – vilket finns i texten – för människans strävan att 

objektifiera och dominera skogen och dess invånare. Men bilderna kan, liksom texten, 

kritiseras för att vara romantisk-idealistiska, estetiska framställningar, och för att göra en 

åtskillnad mellan människans och skogens värld. Enligt Clark kan även estetiska värderingar 

uppfattas som antropocentriska (s. 3) och enligt djupekologin har människans distanstagande 

från naturen orsakat miljökrisen (s. 23), men samtidigt kan, som O’Connell poängterar, mer 

realistiska bilder – vilket vi ser i sagan – uppmuntra läsaren att närma sig naturen på ett ur 

miljösynpunkt positivt sätt (O’Connell 2014, s. 39, 43). Texten gör mot slutet, och det 

uppmärksammas i nästa del av analysen, vad som kan tolkas vara ett perspektivskifte från 

människa till natur – från en antropocentrisk mot en biocentrisk världsbild – och dess budskap 

blir då mer överensstämmande med illustrationernas. 

 

2.2.4 Naturens perspektiv 

Vid skogssjön tar sagans text en vändning. Bella plockar näckrosor från svanryggen och av 

dem försöker hon binda en krans, men blommorna slokar: ”De tyckte inte om att komma bort 

från böljorna utan hängde med huvudet, tunga och olustiga”. Bella blir då ilsken och börjar 

gråta, vilket bevittnas av ett annat väsen som säger: 

 
»Jag är en örn, den största och starkaste bland alla fåglar under himlen, och jag har mitt bo här uppe 

på klippan i ensamheten. Nog trodde jag, att man här skulle få vara i fred för människors barn, och så 

kommer du, lilla kräk, och sätter dig att tjuta, så du skrämmer upp mina barn, som just höllo på att 

falla i sömn. Ge dig av härifrån! Här har du inget att göra» (Nyblom 1912, s. 10 f.). 

 

I texten framstår människans beteende i skogen här som nedrigt: Bella förstör de vilda 

blommorna när hon avlägsnar dem från sin naturliga miljö, och hon stör fåglarna i skogen. I 

analysen av ”Prinsen utan skugga” nämner jag att väsendena i tidens konstsagor enligt 

Nordlinder ger uttryck för en vilja att återförenas med människan. Det är, skriver hon, den 

goda människan eller barnet som kan åstadkomma en sådan återförening mellan väsendets 
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lägre och människans högre livsform (Nordlinder 1991, s. 84, 87). I Oterdahls saga finns 

svaga sådana antydningar, men i Nybloms kommer snarare motsatsen till uttryck. Möjligen 

beror det på att väsendena i detta fall snarare är djur än regelrätta väsen. Vad som ändå kan 

konstateras är att örnen inte är särskilt imponerad av Bella. Den vill ha henne bort från 

skogen, tar Bella på sin rygg och flyger henne hem. För en kort stund har sagans text intagit 

en mer kritisk position till människans framfart i skogen och skildrat händelserna ur växterna 

och djurens perspektiv, något som överensstämmer med den biocentriska tanken om alla 

organismers lika värde (Clark 2011, s. 23 f.). Budskapet kan alltså i denna del tolkas som 

kritiskt mot människans ingrepp i naturen. 

I slutet av sagans text kommer en viss tvetydighet till uttryck. Bella flyger på örnens 

rygg, och när vyerna breder ut sig under dem ser skogen plötsligt väldigt liten ut. 

Tillsammans med den mäktigaste av alla fåglar bevittnar människobarnet ett landskap som 

delas mellan människa och skog – mellan civilisation och vildmark – och hon beundrar det: 

 
Solen höll på att gå ned, och hela himlen lyste som guld. Djupt under henne lågo skogarna som små, 

små buskar. Här och där lyste vita prickar; det var byar och slott och kyrkor, och ibland visade sig 

blanka, skinande ytor, som sågo ut som speglar, man slängt i gräset. Det var sjöar, som lågo bland 

skogarna. Luften var så lätt och ren, mycket lättare och klarare än nere vid jorden, och den lilla 

prinsessan sträckte båda armarna i vädret och skrek högt av glädje (Nyblom 1991, s. 12). 

 

Bellas överblickande av landskapet ovanifrån får henne att uppfattas som högst i de levande 

varelsernas hierarki, något som förstärks av att hon rider på den mäktiga örnen, likt på svanen, 

som en häst. Denna är dock mindre road av Bellas skrik, och ber henne vara tyst – bäst gör 

hon i att lämna skogen och dess invånare ifred. Örnen tar henne hem till slottet. Flygfärden 

har gett Bella perspektiv på världen. Ovanifrån tyckte hon, när de närmade sig slottet, att det 

såg ut som ”en liten, liten leksak, som tittade fram bland skogarna”. När örnen släppt ner 

henne på marken igen ger hon den sitt sista klädesplagg, men fågeln verkar liknöjd (s. 12). 

Och ja, vad ska det vilda djuret med kläder till? 

Scenen då Bella överlämnar sitt sista klädesplagg till örnen är sagans fjärde illustration. 

Bilden har visserligen drag av jugendtidens estetik – granarnas kottförsedda grenar hänger 

böljande mot marken – men där finns även inslag av realism. Fågeln kan utifrån bilden 

identifieras som någon av de i Sverige mer vanligt förekommande örnarna, förslagsvis en 

kungsörn, då fjäderdräkt och näbb huvudsakligen överensstämmer med dess verkliga 

motsvarighet. Till skillnad från i texten tycks örnen här inte kunna tala – åtminstone ger den 

inte sken av att försöka interagera med Bella. Och hos Bella finns ingen antydan om att hon i 
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egenskap av människa har dominansrätt över djuret, utan snarare framstår hon som liten och 

försiktig i mötet med örnen, vilken i bilden framställts som – i och för sig oproportionerligt – 

mycket större än barnet (bild 10). Illustrationen kan tillsammans med sagans övriga tre 

konstateras ge uttryck för en biocentrisk snarare än antropocentrisk världsbild (jfr. Clark 

2011, s. 3). 

 

2.2.5 Sammanfattning och slutsatser 

Barnet i skogen lär sig om den vilda skogens faror, och de djurliknande väsendena fungerar 

som hennes guider. Men hon lär sig också uppskatta naturens skönhet och veta att människan 

kan orsaka skogen och dess invånare skada med sin framfart. I sagan lägger Bella av sig fler 

och fler tillhörigheter på färden, börjar kommunicera med skogsinvånarna och närmar sig som 

människa ett mer naturnära tillstånd. Samtidigt som hon uppskattar skogens under, till 

exempel de vackra svanarna i den silverglittrande skogsjön, inser hon att den är ociviliserad, 

vilket framgår bland annat i representationen av korparnas kraxande sång. Skogen framställs i 

sagan som olik människan, och därtill farlig, något som visar sig när Bella riskerar att 

drunkna i sjön men blir räddad av en svan. Men människan äger förmågan att tämja naturen, 

och det blir vi varse när Bella rider på de stora fåglarna, svanen och örnen. Sagans text ger 

uttryck för en antropocentrisk världsbild, även om skogen samtidigt visas uppskattning. Här 

ska dock noteras att skogen framhålls som ideal ur människans perspektiv, och skildringen av 

den kan därför också i egenskap av estetisk värdering förstås som antropocentrisk. 

Gestaltningen av människans möte med skogen i sagans text har jag i analysen, mot bakgrund 

av Heideggers teori om människans behov av att objektifiera, tolkat som ett uttryck för en 

maktdiskurs: Bella söker kunskaper om skogen och dess invånare, och placerar – baserat på 

sina tidigare erfarenheter som människa – in kunskaperna i objektkategorierna: ätbara saker, 

användbara saker, farliga djur och snälla djur. Sagans illustrationer är liksom texten 

idealiserande, men kan tolkas som bättre överensstämmande med en biocentrisk syn på 

naturen eftersom människan i mötet med skogen inte framställs som en dominant, mer 

livsberättigad varelse än dess invånare. 

 

2.3 Människans exploatering av skogen 
Sagan ”När trollmor skötte kungens storbyk” ger uttryck för en antropocentrisk världsbild där 

människans exploatering av skogen ges företräde framför andra levande varelsers intressen. 

Det blir dock tydligt att detta framförallt kan sägas om texten, och att illustrationerna 
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förmedlar en annan idé om människans relation till skogen. I en jämförelse av analysens tre 

sagor framgår att antropocentrism kan ta sig olika uttryck i sagovärlden. 

 

2.3.1 Handlingen i ”När trollmor skötte kungens storbyk” 

I ”När trollmor skötte kungens storbyk” är det skogens troll som läsaren får följa. När 

människorna anländer till skogen påverkas de väsen som bor där negativt, och tvingas flytta. 

Det är dock något som skogens gamla bergtroll vägrar gå med på, vilket orsakar hans död. 

Hustrun och sonen överlever dock. De klär ut sig till människor och flyttar in i en övergiven 

stuga i skogen, och trollmor tar jobb som tvätterska. När människornas kung låter uppföra ett 

slott till drottningen i skogen får trollmor uppdraget att tvätta även åt kungligheten. Trollmor 

kan dock inte hålla sig från att stjäla prinsesskläder ur tvätten, eftersom hon önskar att sonen 

ska kunna klä sina framtida barn i dem, men snart blir trollen påkomna med stölden. En skön 

jungfru, Inga, som felaktigt anklagats för att ha stulit kläderna har under sin flykt från 

slottsfolket sökt skydd hos de förklädda trollen, men nu får hon återvända till människorna. 

Hon blir kompenserad för det som hänt henne och gifter sig med en jägare. Drottningen låter 

uppföra ett praktfullt hus åt dem, på platsen där trollen haft sin bostad. Sagan har fem 

illustrationer. De visar trollfar som står utanför porten till sitt berg, hur han blir jagad av 

människornas hundar, trollmor ensam betraktandes människornas hus, trollmor och pojken 

som bär trollkitteln de tvättar i, samt Inga invid en skogssjö (bildbilaga bild 11-15). 

 

2.3.2 Civilisationens utbredning 

I sagans text skildras människans exploatering av skogen och hur det påverkar trollen som bor 

där: ”I trollfars ungdom hade där inte funnits en människoboning på sju mils omkrets, men nu 

timrades den ena stugan efter den andra i utkanten av skogen, och den ena nybyggaren efter 

den andra började fälla skog och röja mark. Allt djärvare blevo de, och allt närmare kommo 

de trollens område” (Beskow 1914, s. 33). Människorna far hårt fram, kan tyckas, men trollen 

har olika uppfattning om den mänskliga aktiviteten i området. Trollfar är ond på det som sker, 

men han dör redan i sagans inledning: 

 
Så en dag hände det oerhörda, att människorna började spränga i trollfars eget berg. En ung karl, som 

hade lagt sin mila i trakten av Storberget, trodde sig upptäcka att det fanns koppar i berget, och så tog 

han några kamrater med sig och började borra där.  När det första sprängskottet ljöd, blev trollfar så 

ond, att han exploderade (s. 37). 
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Det är tydligt att det finns en konflikt mellan människorna och trollen, där de förra verkar ha 

bättre tillgång än de senare till sådan teknik som är nödvändig för exploatering och utvinning 

av naturresurser, såsom koppar. Men trollmor har, till skillnad från trollfar, en mer positiv 

inställning till förändringen. Hon känner den goda doften av kaffe och fläsk, och önskar att 

även hon kunde få smaka människomaten: ”Ju mera hon gått och luktat på kaffet och det rara 

fläskoset, och ju längre stunder hon stått och stirrat in i människornas boningar, dess mer hade 

den tanken fått fäste hos henne, att det allt var bra mycket trevligare att ha det så som 

människorna hade det”. När trollfar dör klär hon ut sig själv och sonen till människor och 

börjar leva som dem (s. 37 f.). Genom att försöka anpassa sig till människorna överlever 

trollmor och trollpojken. 

Flera av de egenskaper trollen tillskrivs i texten har framkommit ovan. Som vi sett är 

trollfar mycket argsint och trollmor åtrår det människorna har. Men ytterligare en rad 

egenskaper lyfts fram. För att komma åt det hon vill ha använder sig trollmor av list. Som 

läsare anar vi dock att hon inte är lika listig som hon själv tror, utan ganska dum. Det visar sig 

på olika sätt när hon och trollpojken försöker – men inte riktigt lyckas – anpassa sig till 

människolivet. Först och främst, tänker hon, behöver de ”skaffa sig några små runda saker, 

som människorna kalla pengar”. De behöver även en bostad, och hon och trollpojken bosätter 

sig i en gammal övergiven stuga invid en skogssjö. Trollmor börjar jobba som tvätterska åt 

människorna i trakten (s. 38), men det framkommer att hon inte förstår sig på att ta betalt, 

vilket människorna kan utnyttja. Prästfrun, som nappat på trollmors tvätt-erbjudande, tänker 

att den billiga penningen för att få tvätten ren och fin var ett stort plus: ”Man fick bestämma 

priset själv, ty gumman kunde ju inte, räkna, och hon var innerligen tacksam för de slantar 

hon fick” (s. 42). Trollmor framstår som obegåvad – trots att de slantar hon tjänar gör henne 

så pass förmögen att hon till och med kan köpa häst och vagn. Hon och sonen lever faktiskt 

väldigt gott: ”Kaffepannan stod på hela dagarna, och fläsket fräste i pannan”. Så småningom 

får trollmor också jobb på ett av kungens nya slott, där drottningen bor (s. 45 f.). Texten 

beskriver trollmor som en arbetande och framgångsrik kvinna, men ändå är framställningen 

inte fördelaktig. Allt trollmor önskar är att ha det som människorna, men som läsare uppfattar 

vi detta som en galen fantasi: hon är ju faktiskt ett troll, inte en människa. Förutom 

egenskapen dum äger hon också ett fult utseende, och kan därtill möjligen uppfattas som lat. 

Hon använder nämligen magiskt trollpulver för att skynda på tvättprocessen, något som i sitt 

sammanhang framstår som en enkel genväg snarare än smart. Vi får veta att ”[n]ågot vidare 

arbetsamt hade de inte” (s. 41, 45). Troll är helt enkelt inte som människor. I sagan 

representerar de ett anti-ideal – det människan inte vill vara. 
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I denna saga, liksom i ”Prinsen utan skugga” och ”Oskuldens vandring”, aktualiseras Pouge 

Harrissons dikotomi vild – civiliserad (jfr. Clark 2011, s. 60). Framförallt spelar maten en 

central roll för åtskillnaden mellan det vilda och civiliserade, något Nordlinder påpekar. Hon 

skriver att mat är en symbol som skiljer människan och det övernaturliga väsendet åt 

(Nordlinder 1991, s. 139 f.). Den tillagade mat som trollmor tycker luktar så gott – fläsket – 

kommer från människans domesticerade grisar, från människornas civiliserade värld som hon 

vill bli en del av. Trollen har inga tama boskap utan lever av skogens villebråd. Visserligen 

äter människan också viltkött, men det fångas med sofistikerade metoder. När människorna 

drar fram börjar trollens mat sina. Trollmor noterar förändringen, liksom den mellan 

människa och troll skilda kosthållningen och människo-specifika jaktmetoderna: 

 
I den gamla goda tiden vimlade skogen av vargar och björnar och rävar, så då kalasades på björnskinka 

och vargkotletter och rävsvanssoppa verenda dag i trollbergen, men nu hade det tunnat av betänkligt med 

djuren i skogen. De listiga människokrypen satte ju ut fällor och lade försåt. Hade inte trollmor själv hållit 

på att fastna i en så’n där, som människorna kallar rävsax, och så när fått svansen sin avklippt, när hon 

häromsistens stal sig till en titt in i närmaste fårkätte för att se, om där fanns något, som kunde passa till 

frukost! (Beskow 1914, s. 34). 

 

En ekokritisk läsning av sagans text tillåter att ett kritiskt fokus riktas mot relationen mellan 

människa och skog, och i citatet ovan framstår människans behandling av skogen som 

utarmande och hänsynslös. Trollen representerar en del av skogen – de lever i och av skogen 

– och de far illa på grund av att den mänskliga civilisationen breder ut sig. Men väsendenas 

funktion i sagan är – vilket vi inledningsvis kan tro – inte att få människorna att framstå som 

grymma. Tvärtom är det trollmor och hennes trollpojke som står på det ondas sida i 

berättelsen. 

 

2.3.3 Gott och ont 

Trollen i ”När trollmor skötte kungens storbyk” fungerar som det civiliserade och mänskligas 

motsats i sagans text. De utgör en kontrast mot människo-karaktärerna. Tvätten blir i sagan en 

symbol för det civiliserade. Så länge trollmor utför tvättarbetet väl är människorna nöjda, men 

hon börjar stjäla prinsessklänningar och blir påkommen som tjuv. Först misstänks 

slottsjungfrun Inga för stölden vilket tvingar henne på flykt till skogen. Skogen utgör här, 

precis som i ”Prinsen utan skugga”, en plats människan helst undviker. I skogen möter Inga 

de utklädda trollen och hon låter dem ta hand om henne, även om figurerna framstår som 

märkliga för henne: ”Visst tyckte hon, att de voro underliga på många sätt både gumman och 
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hennes son, men människor blevo kanske så av att leva för sig själv i ödemarken och aldrig 

vara tillsammans med annat folk”. Inga antar att tvätterskan och hennes son blivit konstiga 

eftersom de bor i den avlägsna skogsstugan, men hon flyttar in och börjar städa och laga mat 

åt dem. Hon besväras dock av trollpojken som är efterhängsen och ful. Han glor på henne och 

hon tycker att han ser ut ”som en ful hund” (Beskow 1914, s. 51 f.). Trollpojken framställs 

inte i någon positiv mening, och det finns från trollmors sida en baktanke med att ta hand om 

Inga, nämligen att flickan skulle kunna gifta sig med hennes son och få barn som passar i de 

fina prinsesskläder hon stulit (s. 54). Det är alltså inte av ren välmening trollmor omhändertar 

den stackars Inga, och sonens blickar framhålls som otrevliga. Trollen är fula, elaka och 

tjuvaktiga, och Inga kontrasterar mot dem: hon är vacker, oskyldig och ärlig. När trollmor 

berättar för henne om stölden av prinsesskläder och planerna på att förena henne och sonen i 

giftermål, blir Inga förskräckt: 

 
»Men mor då», sa’ Inga, »förstår ni inte, att det är stöld att behålla dem?» 

»Stöld», sa’ gumman ilsket, »människorna ha så konstiga ord, man tar vad man kommer åt.» 

»Har ni då aldrig fått lära er, vilken stor synd det är att stjäla?» frågade Inga förfärad. 

»Jag gitter inte höra’t’», fräste gumman. Hon gav Inga en sned, gröngnistrande blick, i det hon 

häftigt ryckte till sig de små kläderna (s. 58). 

 

Trollmor representerar i sagan det onda – Inga det goda. När Inga jobbade på slottet stal hon 

inte prinsessans kläder, men det kan inte trollmor låta bli att göra eftersom hon aldrig har lärt 

sig ett sådant behärskat, mänskligt beteende. Efter att trollmor givit Inga den gröngnistrande 

blicken ramlar hennes uppbundna svans ned och hon avslöjas som troll. 

Men det är inte bara trollmor och Inga som kontrasterar i sagans text. När Inga en dag 

går i skogen möter hon en jägare. Trollpojken bevittnar det, jämför sig själv med jägaren och 

blir svartsjuk (s. 56 f.). När Inga flyr från trollen möter hon återigen jägaren och han för henne 

till sin mor: ”den unge jägarens mor var en klok och god kvinna. Hon såg genast, att Inga 

behövde vård och gjorde inte några frågor utan lade henne till sängs och pysslade om henne, 

som om hon varit hennes egen dotter (s. 59). Till skillnad från trollpojken är jägaren vacker 

och godsint, och till skillnad från trollmor omhändertar jägarens mor inte Inga för sin egna 

vinnings skull. 

Genom att skildra människans möte med skogen som ett möte mellan människa och 

troll framstår skogen i sagans text som vild och ociviliserad. Detsamma har konstaterats i 

analysen av ”Prinsen utan skugga” och ”Oskuldens vandring”. Men det finns i ”När trollmor 

skötte kungens storbyk”, till skillnad från i de andra sagorna, ett mer explicit uttryck för 
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människans dominansrätt över naturen, och sagans väsen bidrar till att förmedla en sådan idé: 

de får skogen att framstå som vild eftersom deras överlevnad förutsätter vildmark, men 

framförallt gör de skogen till en ogästvänlig plats för människan att vistas på. Skogen är ful 

och opålitlig, och framstår därmed som med all rätt erövrad när trollen – och med dem de 

vilda djuren och ödemarken – förskjuts av människan. Det goda måste segra över det onda. 

När trollen försvinner blir skogen en härlig plats. Inga blir lycklig. Vi får i texten veta 

att drottningen åt henne och jägaren uppförde ”det vackraste jägmästarboställe med utsikt 

över den lilla skogssjön. Men trollens stuga jämnades med marken” (s. 62). Det gamla ger 

plats för det nya – det vilda för det civiliserade – det onda för det goda. Istället för trollungar 

föder Inga ett fint människobarn. En kväll när hon och jägaren sitter i sitt nya hus och tittar på 

den nyfödda känner de sig iakttagna och Inga tittar bort mot fönstret: 

 
Hon vände huvudet ditåt och såg två par tungsinta trollögon stirra mot sig genom fönstret. Vid hennes 

utrop sprang mannen ut för att se, om där fanns någon utanför, men han såg ingen, och endast blåstens 

tjut svarade på hans rop. När han skulle gå in igen, såg han något vitt skymta på trappan. Det var ett 

knyte med små solkiga prinsesskläder! (s. 62). 

 

De fina kläderna har smutsats ned av trollen, men trollmor och trollpojken får nu ge sig iväg. 

Besjälningen, där blåsten beskrivs som ett svar på jägarens rop i form av ett ’tjut’, bidrar till 

textens besjälning av skogen som en medvetet ond och motarbetande kraft vilken människan 

måste tämja. Av berättelsen framgår också att människan lyckats med det: dels har Ingas 

bostad uppförts på trollens gamla, dels har jägaren tagit den roll som trollmor önskade att 

sonen skulle få, det vill säga som Ingas make. Avslutningsvis får vi även veta att ”[d]et var 

sista gången man såg till trollen där i trakten. Troligen hade de givit sig i väg efter de andra 

uppåt vildmarken” (s. 62). Det vilda, onda har trängts bort. Som den goda människovarelse 

Inga är önskar hon dock inte trollen något ont, och hon tänker att ”måtte de ha det någotsånär 

bra nu däruppe tillsammans med de andra trollen” (s. 62). Hon är god, trollen onda. Sagan får 

därmed ett lyckligt slut – för människan. Men det kan uppfattas som tvetydigt, eftersom Inga 

faktiskt tänker på trollen och hoppas att de har det bra. Hon önskar dock inte att trollmor och 

trollpojken skulle ha stannat kvar, eller att de ska komma tillbaka, för hon är nöjd med sitt 

behagliga liv i den mänskliga civilisation, och trollen liksom den vilda skogen är ett hot mot 

den. I själva verket har Inga erövrat den plats trollen bott på: människorna har rivit det gamla 

ödehus i vilket trollen som sista utväg ordnat sin bostad åt sig i, och Inga bor i den nya 

jägmästarbostad som tagit dess plats. Därtill har människorna försatt trollen i nöd genom att 
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jaga bort alla de vilda djur som de är beroende av för sin överlevnad, och sprängt berget där 

trollfamiljen bott i tusentals år. Ändå är det Inga och människorna – det ’goda’ – vi 

sympatiserar med i berättelsen. Att Inga tänker på de elaka trollens besvärliga situation i 

sagans slut förstärker våra sympatier för henne, inte för trollen. 

Vi kan konstatera att trollen i texten representerar bland annat det fula, elaka, lögnaktiga 

och dumma. Allt ont. Detta orsakar en ung kvinna mycket lidande: Inga förlorar sitt arbete, 

förskjuts från människorna och tvingas stå ut med den fula trollsonens obehagliga blickar. 

Ändå bryr hon sig om trollen, hon visar respekt för dem i sina tankar, men inte genom 

handling. Trollens egenskaper beskrivs som det Soper talar om som någonting bestialt och 

deras funktion är att karaktärisera skogen som det mänskligas ’andra’ (jfr. Soper 1995, s. 71 

f., 78 f.). Poängen som sagans text förmedlar är – tolkad ur ett ekokritiskt perspektiv – att 

människan har dominansrätt över skogen och dess invånare, och den får därmed konstateras 

vara antropocentrisk. 

 

2.3.4 Vild och orörd natur 

Även om textens framställning av skogen i ”När trollmor skötte kungens storbyk”  är 

antropocentrisk kan den ur ett ekokritiskt perspektiv ha relevans. Den posthumanistiskt 

inriktade vetenskapen har, menar Clark, påverkat ekokritiken genom att bidra med ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot begrepp som ’vild natur’ och ’orörd natur’ (Clark 2011, s. 69). Den 

aktuella sagan kan fungera som underlag för en diskussion som utgår från dessa begrepp, och 

här närmar jag mig möjligheten att förstå sagorna utifrån en ekokritisk, didaktisk aspekt. 

Genom att ta avstamp i en jämförelse mellan trollens respektive människornas levnadssätt kan 

vi diskutera frågor som: Vad är natur? Varför söker vi oss till naturen? Finns det någon 

opåverkad sådan? Vad händer när människan skövlar skogen? Är det moderna samhällets 

livsstil hållbar? Vad menar vi när en skog beskrivs som vild eller orörd? Vilken roll spelar 

skogen i den moderna människans liv? Och vilken roll vill vi att den ska spela i framtiden? 

I sagans text hanterar och uppfattar människorna och trollen skogen på olika sätt. Båda 

parter utnyttjar dess resurser, men de förra ser den som ett område för kraftig exploatering, 

medan skogens mångfald och blotta existens för de senare är en livsförutsättning. Ödehuset 

vittnar om förändrade levnadsvanor, och det nybyggda jägmästarbostället fungerar som 

symbol för vad människan vill ersätta sitt gamla levnadssätt med. De moderna – civiliserade – 

människorna i berättelsen uppfattar huset som alltför gammalt, förfallet och trångt och väljer 

att riva det för att istället bygga ett nytt, påkostat och stort. Tanken på lycka förknippas i 

texten med detta nya, påkostade, stora hus, vilket blir tydligt i sagans slut då Inga med lycka i 
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blicken betraktar sitt barn (se Beskow 1914, s. 62); hon befinner sig nu i ett vackert och tryggt 

hem, och skildringen kontrasterar mot scenen som utspelar sig tidigare i sagan då söker skydd 

hos trollen i ödehuset. Förutom att laga mat åt trollen städar hon även huset åt dem: ”Hon 

försökte också snygga upp litet inomhus, både i sin egen lilla kammare och i köket, där 

gumman och pojken lågo, och till slut blev det rätt skapligt” (s. 52). När Inga lägger sin hand 

vid hemmet blir det skapligt, men citatet visar också att den gamla bostaden förknippas med 

orenhet och trångboddhet. Skogen framstår som en ödslig och relativt ogästvänlig plats tills 

människorna anländer och tränger bort detta. Men skogen uppskattas visserligen också av 

människorna, för när det nya jägmästarbostället byggs förläggs det invid skogssjön, på 

ödehusets plats, och vi kan tänka oss att människorna värdesätter sjöutsikten (se s. 62). Vi får 

också veta i sagans text att kungen uppför ett slott i skogen ”för att hans drottning, som var 

litet klen, skulle få andas den härliga skogsluften” (s. 45). Det finns alltså ett uttryck i texten 

för att människan söker sig till naturen, men framförallt för att få njuta av dess estetik och 

hälsoeffekter. 

I motsats till människorna återanvänder trollen det övergivna huset, och deras 

levnadssätt framstår ur ett samtida, ekokritiskt perspektiv som mer hållbart än människornas 

hårda resursutnyttjande.3 Det är dock inte trollens levnadssätt som förespråkas i texten, utan 

människornas, och sagans väsen bidrar till att förmedla en idé om förhållandet mellan 

människa och skog där människan kan och bör tränga undan det som kan uppfattas som just 

vild och orörd natur. Här skiljer sig sagan från de båda andra i analysen. I ”Prinsen utan 

skugga”, men kanske än mer i ”Oskuldens vandring”, romantiseras skogen i egenskap av vild 

och orörd plats, medan det vilda och orörda i ”När trollmor skötte kungens storbyk” utgör 

någonting som – åtminstone i stor utsträckning – bör utrotas. Även om samtliga tre sagor – i 

text – ger uttryck för en antropocentrisk världsbild, går det alltså att se nyansskillnader i hur 

mötet mellan människa och skog framställs. Uppmärksammas kan framförallt att den 

företrädandevis romantiska skildringen av skogen inte lämnar lika mycket utrymme för 

explicit antropocentrism, som den där romantiska inslag är färre. Den posthumanistiska 

ekokritiken förhåller sig dock kritiskt till romantiska naturskildringar, och till exempel 

Morton menar att sådana är objektifierande för att de skapar en distans mellan natur och 

människa (Clark 2011, s. 70). En jämförelse mellan de tre sagorna i analysen underbygger 

delvis ett sådant resonemang – den har exempelvis pekat på att den romantiska 

framställningen av Bella ger uttryck för objektifiering – men samtidigt har bristen på 

                                                
3 Här måste det särskilt framhållas att trollens levnadssätt skulle uppfattas annorlunda i ett annat sammanhang, till exempel vid tiden när 
texten skrevs. 



 46 

romantiska inslag i ”När trollmor skötte kungens storbyk” visat sig leda till en annan typ av 

antropocentriskt uttryck där människans resursutnyttjande av skogen får spela fritt. Här vill 

jag poängtera att jag med romantiska skildringar inte nödvändigtvis avser besjälande eller 

antropomorfa framställningar. Axell har i sin undersökning konstaterat att sådana bidrar till 

budskapet att naturen ska värnas, medan jag uppfattar besjälning och antropomorfism 

vanligtvis samhörande med en antropocentrisk världsbild (se avsnitt 2.1.2, 2.2.3.2 och 2.1.4). 

Med romantiska skildringar menar jag här istället framställningar där människans vilja till 

närhet och identifikation med skogen och dess invånare prioriteras; som förmedlar ett med 

biocentrismen överensstämmande budskap, och som framförallt framträder i illustrationerna 

till ”Oskuldens vandring”. Därmed inte sagt att besjälning / antropomorfism inte ger uttryck 

för romantiska, estetiska ideal om Skogen. Romantiska framställningar kan helt enkelt skilja 

sig åt. Det finns som vi sett förvisso romantiserande inslag i ”När trollmor skötte kungens 

storbyk”, men de är inte huvudfokus i texten, och sagans text kan, i jämförelse med texten i 

”Prinsen utan skugga” och ”Oskuldens vandring”, uppfattas som tydligare problematisk just 

på grund av avsaknaden av sådana inslag eftersom de mänskliga känslomässiga banden till 

skogen inte tilltalas och stärks. Via texten förmedlas i den aktuella sagan en föreställning om 

att den vilda och orörda skogen har ett mycket lågt eller obefintligt värde – bortsett ett 

ekonomiskt – för människan. Morton menar att vi måste lära oss älska naturen mekaniskt 

istället för att basera vår kärlek på poetiska normföreställningar (Clark 2011, s. 70), men 

kanske riskerar bristen på romantiska fantasier om det vilda och orörda att hindra människan 

från att uppleva en sådan – mänsklig känsla – av att älska skogen. Morton ska naturligtvis inte 

missförstås som förespråkare för den typ av antropocentrism vi finner i ”När trollmor skötte 

kungens storbyk”, men möjligen kan avsaknaden av romantisk-antropocentriska 

föreställningar breda väg för en typ av antropocentriska idéer som inte skyr människans hårda 

resursutnyttjande av skogen. 

För att återkoppla till frågorna ovan – vad natur är och om det finns någon opåverkad 

sådan, om vi lever hållbart och vad skogen betyder för oss, liksom hur vi tänker om skogens 

framtid – kan de applicerade på sagan tänkas leda till en diskussion där vi konstaterar att 

människan förhållit sig till skogens natur på olika sätt i olika tider, och att den inställning vi 

haft till den i modern tid bidragit till kraftig exploatering av det vi idag kallar natur- eller 

urskog4 vilket orsakat den minskade mångfalden. Det finns dock i denna saga, vilket även 

uppmärksammats i analysen av ”Oskuldens vandring”, en skillnad mellan text och bild 

                                                
4 Begreppet urskog avser skog som är helt opåverkad av människan, men det kan ifrågasättas om någon sådan existerar. Istället kan 
begreppet naturskog användas, menar skogshistorikerna Torbjörn Josefsson och Lars Östlund (Josefsson & Östlund 2010). 
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avseende inställningen till mötet mellan människa och skog. Och en saga är trots allt både text 

och bild. 

 

2.3.5 En annan idé om skogen 

Illustrationerna tillskriver trollen andra egenskaper än texten. Framförallt ser de inte särskilt 

onda ut. Som exempel på det kan bilderna av trollfar framhållas. I illustrationen som hör till 

den del i texten då människorna snart ska spränga hans berg framstår han, till skillnad från i 

texten, inte som rasande utan snarare lite vresig eller vrång. Han står med händerna i fickorna 

och ger inget argt eller hotfullt intryck (bild 13). Trollfar får mer plats i bild än i text, för trots 

att han i texten dör i sagans början finns han med på två av fem illustrationer. Den andra visar 

hur han blir jagad av människornas hundar. Hundarna har omringat honom, de ylar, och en 

drar honom i svansen – trollfar ser förskräckt ut, och som betraktare tycker vi synd om honom 

(bild 12). Illustrationerna framställer skogen som en otrevlig plats för trollen, och de kan 

uppfattas leva i ett civilisationens utanförskap: trollmor står en skymningskväll i ett snöklätt 

landskap, betraktandes en stuga från vilken ett varmt ljussken och skorstensrök strömmar 

(bild 11). Här liksom i en illustration som visar henne och sonen kånkandes på en tung kittel 

ser hon liten ut. I förhållande till skogens träd liknar trollmor och trollpojken i den sistnämnda 

illustrationen snarare små tomtar eller pysslingar än troll. Trollpojken ler, och ger ett snällt 

intryck (bild 14). Trollen framstår dock som fula i förhållande till människan. Ytterligare en 

illustration visar Inga invid skogssjön, iklädd rosa-blå klänning med krinolin och sjal med 

fransar. Hon är lång och slank, har blont hår och knäppta händer, och framstår som 

idealkvinnan (bild 15). Trollen, däremot, är korta och satta i kroppen, bär kläder i brunt och 

smälter färgmässigt bättre än människan samman med skogen. Väsendena påverkar via 

illustrationerna den idé om skogen som sagan ger uttryck för: trollen är här liksom i texten en 

del av skogen och besjälar den. Men till skillnad från i texten gestaltar de i illustrationerna 

skogens utsatthet. Bilderna pekar på att människan är skön och god – men inte mot skogens 

väsen – och sagans norm skiftar beroende på om vi läser texten eller betraktar bilderna. En 

saga inkluderar dock, som jag nämner i uppsatsens inledning, både text och bild, och utan den 

ena eller andra förlorar den sin mening. Förhållandet mellan text och bild fungerar på två sätt 

i samtliga tre sagor: de förstärker och motverkar varandra. De förstärker det ömsesidiga 

budskapet om skogen som vild, stor och åtskild människans värld, men bilderna motverkar 

den antropocentriska världsbild som samtliga texter – mer eller mindre – ger uttryck för, 

samtidigt som texterna påverkar illustrationerna i motsatt riktning. 
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2.3.6 Sammanfattning och slutsatser 

I analysen har jag pekat på sådana skillnader som kan uppmärksammas mellan olika 

antropocentriska framställningar, och konstaterat att texten i ”När trollmor skötte kungens 

storbyk” besjälar skogen med trollets onda väsen. Konsekvensen av det är att den idé som 

förmedlas förhåller sig positiv till människans exploatering av skogen. Däremot får 

illustrationerna oss att tvärtom tycka synd om trollen, och trollen kan sägas ha olika funktion i 

text och bild: de får utbredningen av civilisationen att framstå som något gott respektive 

hänsynslöst. Men just eftersom sagans text förmedlar en sådan antropocentrisk världsbild – 

som inte uppfattar människans utarmning av skogens resurser som problematisk – kan den 

fungera som underlag i en kritisk, problematiserande diskussion om den moderna människans 

livsstil, rättigheter och relation till skogen, eller helt enkelt: om vilken inställning vi har haft, 

har och vill ha i mötet med skogen. 
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3. Avslutande diskussion 
I analysen har jag pekat på olika sätt att tolka människans möte med skogen genom att med 

hjälp av ekokritiska analysbegrepp besvara fyra av uppsatsens frågeställningar: Vilka 

egenskaper har sagornas väsen? På vilket sätt står de i relation till skogen och de mänskliga 

karaktärerna? Hur påverkar väsendena den idé om förhållandet mellan människa och skog 

som sagorna ger uttryck för? Skiljer sig de olika sagorna från varandra? Det har framgått att 

sagoväsendena fyller funktionen att på olika sätt besjäla skogen – eftersom de bor i skogen 

förknippas deras egenskaper i flera avseenden med den – vilket bidrar till att sagorna 

förmedlar vissa idéer om människans relation till skogen. Tre olika kategorier som ger 

karaktär åt sagorna har identifierats utifrån ett fokus på sagoväsendena: i ”Prinsen utan 

skugga” bidrar läsarens osäkerhet kring hur väsendenas hjälpande och hindrande funktion ska 

uppfattas till framförallt sagans mystiska stämning; i ”Oskuldens vandring” möjliggör motivet 

barnet i skogen en skildring av ett mycket nära möte mellan människa och djur; i ”När 

trollmor skötte kungens storbyk” får väsendena skogen att framstå som otrevlig, vilket 

motiverar människans exploatering av skogen.  Skildringarna av mötet mellan människa och 

skog – tolkade ur ett ekokritiskt perspektiv – skiljer sig åt mellan sagorna, men i stor 

utsträckning är de också överensstämmande. Skogen framställs som mystisk och vild, den 

mänskliga civilisationens ’andra’, i vissa fall som en ogästvänlig och okänd plats men i andra 

som en estetiskt lockande och andlig sådan lämpad för reflektion – ibland som både och. I 

relation till skogen kan sagans mänskliga karaktärer visa den och dess invånare respekt, eller 

utnyttja dess resurser; människan kan lära av eller om skogen. Samtliga sagor förmedlar en 

antropocentrisk världsbild, men vissa skildringar närmar sig en biocentrisk. Skildringar som 

ger uttryck för en vilja från människans sida att försiktigt närma och identifiera sig med 

skogen, såsom illustrationerna i ”Oskuldens vandring”, förmedlar onekligen ett ur 

miljöhänseende viktigt budskap till läsaren, medan sådana som framställer skogen 

huvudsakligen utifrån människans intresse att exploatera dess resurser, till exempel ”När 

trollmor skötte kungens storbyk”, främst har potential att utgöra underlag för kritisk 

diskussion i syfte att utmana föreställningar om och beteenden i mötet med skogen. 

Den ekokritiska ingången är ett sätt att angripa framställningar av sagoskogen utifrån. I 

förhållande till uppsatsens material och forskningsläge har perspektivet bidragit till delvis nya 

infallsvinklar; framförallt har det möjliggjort ett kritiskt fokus på hur människans relation till 

skog och djur kan komma till uttryck på diskursiv nivå – i text och bild – i den bauerska 

sagovärlden. Ekokritisk teori pekar på att det finns ett samband mellan de idéer om naturen 
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som konstrueras diskursivt och vårt beteende i mötet med den utomdiskursiva verkligheten. 

Att naturens existens utanför diskursen erkänns är avgörande ur miljöhänseende, för även om 

vi inte kan uppfatta naturen på något annat sätt än via våra kulturella tecken så påverkar vi 

den. Ett steg mot en mer hållbar relation mellan människa och skog är att problematisera 

förgivettagna idéer, något jag i analysen gjort genom att till exempel framhålla sagornas 

antropocentriska världsbild i kontrast mot den biocentriska. Även den senare har ifrågasatts 

på grund av tendensen att romantisera skogen. Det finns dock ingen ekokritisk teori som kan 

ge slutgiltiga svar på hur klimatkrisen ska lösas; alla pekar däremot på att en 

beteendeförändring är nödvändig. 

Uppsatsens analys kan också diskuteras i förhållande till sina begränsningar. I 

inledningskapitlet poängterar jag att syftet inte är att undersöka författarnas eller konstnärens 

intentioner med verken och inte heller att studera text och bild i relation till 

genrekonventioner. Anledningen är att dessa aspekter inte nödvändigtvis överensstämmer 

med vad diskursen om skogen ger uttryck för, även om de hade kunnat bidra till förståelsen 

för sagornas budskap i olika hänseenden. I viss mån har jag istället inkluderat tidigare 

forskning som ger en övergripande historisk bakgrund mot vilken sagornas skildringar av 

skogen kunnat förstås, men en mer fördjupande undersökning skulle kunna koppla dem 

tydligare till en relevant idéhistorisk kontext. Det ska också nämnas att jag inledningsvis 

skrivit att en förutsättning för att förstå sagornas mening är att både text och bild inkluderas i 

analysen; det är trots allt tillsammans de vanligtvis når sin mottagare, och båda aspekterna 

ingår som delar i diskursen om skogen. Både det litteraturvetenskapliga och 

konstvetenskapliga fältet hade behövt beröras här, men en sådan tvärvetenskaplig ansats har 

jag inte kunnat ge tillräckligt med utrymme i analysen. Detta har påverkat möjligheten att i 

någon fullt tillfredställande utsträckning kunna utveckla och diskutera analysens resultat; det 

gäller inte minst den centrala slutsatsen att väsendena har funktionen att besjäla skogen. 

Eftersom ett ekokritiskt perspektiv inte tidigare applicerats på bauersagorna vill jag 

framhålla att analysens huvudsakliga förtjänst är den med stöd i några grundläggande, 

teoretiska utgångspunkter och begrepp ändå ger en uppfattning om hur de tre aktualiserade 

sagorna på sina sätt bidrar till diskursen om människans möte med skogen. En större 

undersökning kan inkludera fler sagor för att pröva och nyansera de slutsatser jag kommit 

fram till, och utveckla det ekokritiska resonemanget; till exempel skulle en ekofeministisk 

ansats med fokus på intersektionalitet kunna visa sig givande att anlägga på bauersagorna, 

eller ett metodiskt angreppssätt som är mer specifikt inriktat mot en undersökning av 

framställningar av djur i text och bild. 
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Men, hur gick det då för Kalle? Han som vi mötte i uppsatsens inledning, som sökte efter 

lyckoblomman i den stora skogen. Sagan slutade lyckligt, i alla fall för människornas del. 

Efter många mödor lyckades Kalle plocka blomman och föra den hem till sin familj; han hade 

nämligen av en snäll tomte fått goda råd, en magisk kompassnål samt en visselpipa vilka 

fungerade som stöd för honom i de prövningar han mötte ute i den stora, farliga världen. Och 

det visade sig att blomman bringade familjen den lycka han var på jakt efter (Smedberg 1907, 

s. 35-48). Frågan återstår dock, vad som hände sedan: fanns det några lyckoblommor kvar för 

Kalles barnbarnsbarn att plocka? Ja, det kan vi inte så säkert veta. Men ”om du själv vill 

skaffa dig en sådan lyckoblomma så kan du göra det när som hälst […] men då får du inte sky 

mödor eller faror, ty hon står endast att finna på toppen av Solberga klint långt, långt bortom 

den förtrollade skogen” (s. 48). Idag måste vi anstränga oss, inte för att trotsa skogens faror, 

utan för att sluta utgöra en fara för den. Uppsatsens titel, ”Sagans förtrollade skog”, avser inte 

att troll lurar i mörkret mellan höga granar och mossiga stenar, utan att framställningen av 

sagoskogen förtrollar vår föreställningsvärld: sagorna förmedlar idéer om skogen. De ger 

uttryck för en diskurs, och inverkar därmed på maktrelationen mellan människa och skog. 

 

3.1 Ett ekokritiskt didaktiskt perspektiv 
Inledningsvis kommenterade jag Schultz definition av det ekokriska perspektivet, och skrev 

att det inkluderar en didaktisk aspekt: litteratur förmedlar ett budskap eller en upplevelse. Vi 

har också sett hur sagor kan förstås som en del av diskursen om skogen, och att ekokritiken 

utgår från att våra diskursiva konstruktioner har haft, har och kommer att ha ett avgörande 

inflytande över det sätt på vilket vi tidigare behandlat, idag behandlar, liksom i framtiden 

kommer behandla djur och natur. Ekokritiken vill påverka och förändra, och det kan vi göra 

på många sätt. Uppsatsen har skrivits inom ramarna för ämneslärarprogrammet med 

inriktning mot litteraturvetenskap, och jag vill därför avslutningsvis inkludera en kort 

kommentar om hur ett ekokritiskt perspektiv på skönlitteratur kan utgöra en del i 

svenskundervisningen på gymnasiet. En frågeställning återstår att besvara: På vilket sätt kan 

människans relation till skogen, med utgångspunkt i sagorna, diskuteras i en ekokritisk 

litteraturundervisning? 

Materialet som legat till grund för min analys – de bauerillustrerade sagorna – har 

potential att fungera som utgångspunkt för en ekokritiskt inriktad litteraturundervisning, och i 

avsnitt 1.2 Syfte och frågeställningar pekar jag på att en sådan undervisning finner stöd i 

gymnasieskolans läro- och kursplan. Sagorna är därtill, menar jag, inspirerande och 

lättillgängliga: inspirerande eftersom de innehåller såväl bild som text, samt för att många 
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elever känner till sagorna sedan tidigare, liksom i många fall har erfarenhet av dem; 

lättillgängligt både eftersom det finns att tillgå på de flesta bibliotek, och för att texterna inte 

är alltför långa eller svåra. I den ekokritiskt inriktade litteraturundervisningen kan litterära 

framställningar av djur och natur problematiseras, och den teoretiska nivån tillåtas utmana 

eleven. En alltför lång eller svår text kan i ett sådant fall begränsa snarare än hjälpa 

kunskapandet. I sagorna finns, vilket analysen visat, ett rikt innehåll av naturskildringar som 

kan diskuteras utifrån olika infallsvinklar, och min analys kan förslagsvis utgöra ett stöd vid 

lektionsplanering. 

Hur skulle då ett undervisningsmoment kunna utformas? Redan i analysens tredje del 

har jag tangerat möjligheten att diskutera skildringen av människans möte med skogen i ”När 

trollmor skötte kungens storbyk” utifrån ett kritiskt förhållningssätt till begrepp som ’vild’ 

och ’orörd’ natur (se avsnitt 2.3.4). I uppsatsens teori- och metodavsnitt citerar jag Clark som 

skriver att: “anthropomorphism in literary texts may enact an ethical and cognitive challenge 

to re-evaluate the bases of modern society” (Clark 2011, s. 193). Texter kan utmana, men 

också utmanas. Olika begrepp, till exempel antropomorfism, som Clark nämner i citatet, kan 

appliceras på texter, och texterna kan utifrån de teoretiska begreppen diskuteras i relation till 

miljö- och djuretiska frågor: Vad är natur? Hur skiljer sig natur från kultur? Hur förhåller sig 

text och bild till natur och kultur? Och hur förhåller vi oss till natur, kultur och berättelser? 

Finns det några problem med hur sagan framställer skogen och djuren? En mängd frågor, på 

olika teoretiska nivåer, kan formuleras. En diskussion om den bauerska sagovärlden utifrån 

begrepp och frågor som dessa har potential att utmana våra förgivettagna värderingar – något 

som ut ett ekokritiskt perspektiv är nödvändigt om vi vill förändra vår inställning till och 

behandling av andra levande organismer såsom skogens djur och växter.
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Bildbilaga 
 
 

 
Bild 1. Bauer 1910. Prinsen utan skugga. 
 

 
Bild 2. Bauer 1910. Prinsen utan skugga. 
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Bild 3. Bauer 1910. Prinsen utan skugga. 
 

 
Bild 4. Bauer 1910. Prinsen utan skugga. 
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Bild 5. Bauer 1910. Prinsen utan skugga. 
 

 
Bild 6. Bauer 1910. Prinsen utan skugga. 
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Bild 7. Bauer 1912. Oskuldens vandring. 
 

 
Bild 8. Bauer 1912. Oskuldens vandring. 
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Bild 9. Bauer 1912. Oskuldens vandring. 
 

 
Bild 10. Bauer 1912. Oskuldens vandring. 
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Bild 11. Bauer 1914. När trollmor skötte kungens storbyk. 
 

 
Bild 12. Bauer 1914. När trollmor skötte kungens storbyk. 
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Bild 13. Bauer 1914. När trollmor skötte kungens storbyk. 
 

 
Bild 14. Bauer 1914. När trollmor skötte kungens storbyk. 
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Bild 15. Bauer 1914. När trollmor skötte kungens storbyk. 
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