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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine nature as a literary theme in four collections of poetry 

by the Swedish author Lotta Lotass in an attempt to understand what deeper meaning and 

significance nature brings to the poems. The four works are Redwood, Hemvist, Kraftverk and 

Nya dikter. I have chosen two poems from each work which means I focus primarily at eight 

selected poems. A comparison between these poems is also made in an attempt to both widen 

and deepen the analysis. This means my study is based on what kind of message or meaning 

nature as a theme has within these poems. Furthermore I have chosen ecocriticism as my 

theoretical tool. This perspective is used in my analysis as a way to explore the two concepts 

of nature and culture and to take a closer look at what meaning they bring to both nature as a 

literary theme and to the interpretation of the poems content. I argue that the anthropocentric 

perspective is visible in Lotass poems as a way of questioning the relationship between these 

two concepts and to show their arbitrary basis. I also suggest that both the terms human, 

culture and nature and the limits that surround them are being explored and investigated in the 

poems by Lotass in an ambiguously and multi-layered way. There is no clear definition of 

neither of these terms and that’s what makes them so intriguing and adds a special underlying 

nerve to the poems and their meaning. 
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Inledning 

Jag har valt att ägna mitt arbete åt den svenska författaren Lotta Lotass (f. 1964) och studera 

ett urval av hennes texter. Utgångspunkten för arbetet som helhet är att titta närmare på 

naturen som litterärt tema hos Lotass med fokus på fyra utvalda diktsamlingar: Redwood, 

Hemvist, Kraftverk och Nya dikter.
1
 Min dragning till Lotass författarskap har skapat en 

nyfikenhet och en vilja att djupare utforska dem och deras innehåll och eftersom naturen ofta 

förekommer i olika skepnader vill jag fokusera på hur Lotass använder sig av naturen som 

tema samt vilken dess betydelse är i dikterna.  

Lotta Lotass debuterade som författare år 2000 med Kallkällan. Hon har därefter varit oerhört 

produktiv och utgivit ett tiotal böcker; både romaner, lyrik samt dramatik.
2
 Hennes författar-

skap har erkänts med en rad priser och år 2009 valdes hon in i Svenska Akademien på stol 

nummer 1. Trots att författarskapet spänner över en sådan mängd utgivna titlar går det att i 

beskrivningar finna en gemensam underliggande nerv eller tråd som återkommer. Det är vad 

som benämns som ”det outsagdas estetik”.
3
 För att citera Svenska Akademiens egen 

presentation av Lotass, skriven av Jan Arnald, så handlar det om: ”... att utelämna och bereda 

väg för läsarens vidareskapande”.
4
 Det rent språkliga är av stor betydelse, språket antar en 

nästan elastisk form hos Lotass och uppgår i vad som kan kallas för språkkonst. Utöver det 

språkliga kan säregna och experimentfulla tillvägagångssätt ses som ett slags credo över 

Lotass författarskap, samt återkommande motiv och teman. Dessa teman berör främst naturen, 

mänsklighetens gränser och hur de överskrids. Häri, kring denna motsättning eller denna 

dialektik, vilar en brännande punkt som jag utforskar vidare i min analys av Lotass dikter. 

De fyra ovan nämnda diktsamlingarna är löst sammansatta i en serie där vissa teman och 

motiv återkommer och bearbetas i olika former. Detta var en av anledningarna till att mitt val 

föll på just dessa som material med hänsyn till Lotass hela författarskap. De är även 

intressanta utifrån en annan aspekt, och det gäller sättet de är publicerade på. Samtliga är 

nämligen publicerade digitalt på Autor Eter. De har publicerats löpande under en period som 

sträcker sig mellan 2008-2011. Det kan tyckas vara en ovanlig form men samtidigt är det 

signifikativt för Lotass som ständigt experimenterar med form och uttryck. Den digitala 

                                                           
1
 Diktsamlingarna är digitalt publicerade som elektronisk resurs på www.autor.se. 

2
 Information både om Lotass författarskap samt utgivna titlar är hämtade från Jan Arnalds text på Svenska 

akademiens hemsida: www.svenskaakademien.se. 
3
 Detta epitet återkommer i en mängd beskrivningar av Lotass författarskap, bl.a. på Svenska Akademiens 

hemsidas egen presentation av Lotass. 
4
 <www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/de-aderton/stol-nr-1-lotta-lotass> 
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publiceringen väcker tankar om tillgänglighet och placerar texterna i ett nytt sammanhang. De 

innehåller även bilder som också återfinns i den digitalt presenterade formen. Text och bild 

tillsammans utgör en ömsesidig helhet i varje diktsamling. 

Eftersom diktsamlingarna utgör ett mycket omfångsrikt material att studera så har jag med 

hänsyn till ramen för detta arbete valt att göra en relativt snäv avgränsning där två dikter per 

samling valts ut och fungerar som illustrativa exempel. I analysen och tolkning fokuserar jag 

därmed närmare på åtta utvalda dikter som tillsammans med diktsamlingarna som helhet 

skapar det rum vari diskussionen befinner sig och rör sig.  

Arbetet är upplagt som en tematisk studie där syftet är att studera naturen som litterärt tema i 

dikterna. Det innebär att jag riktar blicken mot hur naturen gestaltas och vilken betydelse den 

äger i de utvalda dikterna av Lotass. Utöver detta tillkommer även en komparativ aspekt där 

dikter belyses utifrån andra dikters innehåll. Jämförandet fungerar som ett sätt att vidga 

analysen och diskussionen för att skapa en större överblick och helhet i analysprocessen. För 

att driva analysen framåt med fokus på temat utgår studien ifrån följande frågeställningar: 

 Hur gestaltas naturen som litterärt tema i de utvalda dikterna av Lotass? 

 Vilken betydelse eller innebörd medför naturen i de utvalda dikterna? 

Utifrån dessa frågeställningar förs analysdiskussionen som med stöd av valda verktyg kretsar 

kring tolkningen av naturens betydelse i dikterna. Strävan är att nå en djupare insikt och 

giltighet kring vilken betydelse naturen kan tillskrivas. Lotass texter är både lättillgängliga 

och komplexa på samma gång och de kan sägas vara av en genreöverskridande och tematiskt 

bunden karaktär. Det är detta till synes paradoxala fenomen som jag finner ytterst intressant 

med Lotass texter, och som jag bär med mig in i analysdiskussionen och tolkningen av 

dikterna.  

 

Teori och metod 

Som teoretiskt ramverk har jag valt att använda mig av ekokritiken. Det är ett relativt nytt 

teoretiskt perspektiv inom litteraturvetenskapen som har genomgått en betydande utveckling i 

snabb takt och etablerat sig som ett intressant och angeläget forskningsfält under kort tid. 

Ekokritiken som teori introducerades för första gången på svenska år 2002 av Håkan 

Sandgren i hans artikel ”Lyssna till jordens sång: Ekokritiska och ekofeministiska 
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ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen”, publicerad i Tidskrift för 

litteraturvetenskap.
5
 I sin artikel går Sandgren igenom de perspektiv som ekokritiken bidrar 

med i det litteraturvetenskapliga samtalet och redogör kortfattat för områdets tillämpning samt 

dess framskridande utveckling. Ekokritiken som teoretisk riktning sträcker sig utanför den 

litteraturvetenskapliga sfären och bör därmed betraktas som både tvärvetenskaplig och 

gränsöverskridande. Sandgren skriver att ekokritikens främsta målsättning är att: ”… avtäcka 

de antropocentriska inslagen i människans syn på jorden och miljön”.
6
  

Denna strävan har sin utgångspunkt i den växande miljömedvetenhet som präglar vår tid och 

som alltmer har fått politisk genomslagskraft. Miljömedvetenheten och den miljörörelse som 

uppstått i och med den kan sägas utgöra kärnan eller vara själva förutsättningen till 

ekokritikens framväxt som ett vetenskapligt forskningsfält. Människans påverkan på det 

ekologiska systemet väcker politiska och etiska frågor. Den litteraturvetenskapligt inriktade 

ekokritiken uppehåller sig framförallt vid hur dessa etiska problem gestaltas och tar sig 

uttryck inom olika skönlitterära texter.
7
 Det handlar alltså om att tyda och undersöka den 

återspegling inom konsten och litteraturen som den ökande miljömedvetenheten gett upphov 

till och hur de problem människan ställs inför i samband med detta skildras inom litteraturen. 

Men det handlar också om hur vårt förhållande till naturen och till vår omgivning beskrivs. 

Ekokritiken hämtar således sitt stoff både inom och utanför den traditionella litteratur-

vetenskapen och intresserar sig för den förbindelse som uppstår mellan litteratur och den 

fysiska omvärlden.
8
 Denna spänning eller denna relation är det som främst har format den 

litteraturvetenskapliga ekokritiken. Det är just detta samband, denna länk mellan litteratur och 

omvärld som utgör grundbulten inom den litteraturvetenskapligt inriktade ekokritiken. 

Ekokritiken kan därmed sägas rymma ett spektrum av perspektiv med den gemensamma 

nämnaren att syna relationen till naturen. 

Den bok jag i huvudsak har använt mig av är Greg Garrards Ecocriticism från 2012.
9
 I den 

boken beskriver och redogör Garrard för dels ekokritikens uppkomst och utveckling samt för 

olika grenar och inriktningar inom teorin. Som vetenskaplig teori tog ekokritiken form runt 

1960 och – 70-talen, framförallt i USA och sedan också i England.
10

 Till en början var 

                                                           
5
 Håkan Sandgren. ”Lyssna till jordens sång. Ekokritiska och ekofeministiska ståndpunkter i den 

litteraturteoretiska diskussionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap. s. 3-17, 2002:2. 
6
 Sandgren, 2002, s. 5. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Greg Garrard. Ecocriticism, Andra upplagan. London/New York: Routledge, 2012. 

10
 Paul Tenngart. Litteraturteori. Andra upplagan. Lund: Gleerups, 2010, s. 153-154; Garrard, 2012, s. 1. 
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intresset riktat mot främst naturlyriska texter och romantikens poesi, men efterhand skiftade 

fokus till att istället undersöka relationen mellan människa och natur och framförallt hur 

denna relation gestaltats inom kulturen. Ekokritiken är starkt förbunden med både ekofilosofi 

och ekopolitisk teori vilket gör att den sträcker sig utanför och bortom en disciplin.
11

 En 

definition av vad den litteraturvetenskapligt inriktade ekokritiken är beskrivs på följande vis i 

Garrards bok: ”ecocriticism takes an earth-centred approch to literary studies”.
12

 Vidare 

utforskas olika begrepp inom ekokritiken såsom människa och natur. Vad de egentligen står 

för och hur de representeras inom litterära texter. Garrard uttrycker det såhär: ”Indeed, the 

widest definition of the subject of ecocriticism is the study of the relationship of the human 

and the non-human, throughout human cultural history and entailing critical analysis of the 

term “human” itself.”
13

  

Ekokritiken kan därmed sägas inta en dubbelpositionering genom att hålla ett öga mot 

konstruktionerna och idéerna bakom vissa begrepp såsom natur, men samtidigt hålla ett öga 

öppet mot det faktum att naturen som sådan faktiskt existerar.
14

 Häri ligger en förbindelse till 

den tidigare nämnda filosofin där filosofer som exempelvis Martin Heidegger bidragit med 

mycket stoff och tankegods till ekokritiken. Framförallt Heideggers tankar om varandet och 

vår existens har påverkat den ekokritiska teorin i grunden. Medvetenheten om relationen 

mellan människan och vad vi kallar naturen har till stor del sin utgångspunkt hos Heidegger.
 15

 

För en strävan inom ekokritiken är att blottlägga och belysa de strukturer och konstruktioner 

som ligger bakom dessa begrepp och deras begreppsliga innebörd. 

Ekokritiken är ett växande teoretiskt fält under utveckling där allt fler ämnesområden berörs. 

Teorin med sina rötter främst inom den västerländska kulturen har numera kommit att spridas 

över hela världen och inkluderar alltfler kulturer och synsätt. Boken The Future of 

Ecocriticism: New Horizons tar upp just det och lyfter fram hur det ekokritiska fältet i 

dagsläget fått fäste i bl.a. Asien och pekar ut en ny riktning för dess fortsatta utveckling.
16

 I 

min tillämpning av den ekokritiska teorin har jag särskilt använt de delar som tar upp och 

problematiserar begreppspar som natur och kultur. Genom att anlägga ett ekokritiskt 

perspektiv på min läsning och tolkning av Lotass dikter vill jag ytterligare problematisera och 

                                                           
11

 Garrard, 2012, s. 4. 
12

 Garrard, 2012; Glotfelty, s. 3. 
13

 Garrard, 2012, s. 5. 
14

 Garrard, 2012, s. 10-11. 
15

 Garrard, 2012, s. 34. 
16

 Serpil Oppermann, Ufuk Özdag, Nevin Özkan & Scott Slovic, (Red.). The Future of Ecocriticism: New 

Horizons, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 
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ifrågasätta dessa begrepp samt visa på vilket sätt varpå naturen gestaltas och vilket innebörd 

den ges i dikterna. 

 

Naturen som begrepp 

Inom ekokritiken är undersökandet av hur naturen gestaltas och har gestaltats inom 

litteraturen en av de mest grundläggande frågeställningarna.
17

 Följdfrågan vad natur 

egentligen är och vad som anses vara naturligt infinner sig då ofrånkomligt. Naturen har ofta 

skildrats enligt vissa mönster som återkommer i olika grad. Inom framförallt den 

västerländska kulturen går det att skönja två tydliga sätt att beskriva och gestalta naturen 

litterärt. Det ena är vad som kallas för det antropocentriska perspektivet.
18

 Med det menas att 

naturen inte beskrivs i sin egen rätt utan ses genom människans ögon kopplat till värderingar 

där människan betraktas som jordens medelpunkt. Här är begreppet natur således högst 

präglat av att vara underordnat människan. Naturens kläs ofta i mänskliga egenskaper för att 

på så vis tillskrivas ett visst värde, men naturen i sig själv förblir mer eller mindre 

osynliggjord i skuggan av människans särställning.  

Det andra perspektivet utifrån vilket naturen brukar skildras är det metafysiska.
19

 Här ses 

naturen som bestående av något mer än endast biologiska fenomen. Naturen laddas med 

andliga egenskaper och upphöjs till en slags högre dimension. Naturen genomgår här alltså en 

sorts förvandling bort från att endast vara människans fysiska omgivning till att rymma något 

större och mer abstrakt. Inom det metafysiska perspektivet återfinns två olika typer av natur; 

dels naturen som består av träd, sjöar, luft och andra naturliga element omkring oss. Men dels 

Naturen med stort n som istället utgörs av en sammanblandning av föreställningar av de 

andliga aspekterna på naturen.
20

 Det sistnämnda begreppet Natur lyfts därmed upp och fylls 

med andra värden än de rent faktiska, den besjälas. Dessa båda strömningar där naturen både 

ses som verklig och nästintill overklig förenas inom det metafysiska perspektivet och visar på 

konstruktionerna bakom begreppet natur som sådant. 

Utöver dessa två perspektiv och synsätt på naturen finns ytterligare ett som förekommer inom 

såväl ekokritiken som den moderna ekologin, nämligen vad som kallas för den neoplatonska  

                                                           
17

 Tenngart, 2010, s. 155. 
18

 Ibid. 
19

 Tenngart, 2010, s. 155-156. 
20

 Ibid. 
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synen på natur.
21

 Här betraktas naturen som något som innefattar allt liv. Det betyder att 

människan ges en plats inuti själva begreppet natur och ses som en del av den. Detta ger 

upphov till ett ömsesidigt beroende mellan allt levande där människan ensam inte klarar sig 

lösryckt ur naturen. Allt människan gör och skapar är beroende av naturliga resurser. När 

människan görs till en del av naturen går det inte att bortse från det samspel och det beroende-

förhållande som existerar där emellan. Det understryker också vilka effekter människans 

påverkan på naturen ger. I förlängningen sätter det dikotomin natur och kultur i gungning då 

människan placeras inom begreppet natur istället för som tidigare utanför.
22

  

Naturen som begrepp kan därmed sägas vara både en realitet som existerar, samtidigt som den 

är kulturellt formad och konstruerad. Denna dubbelhet ger begreppet natur en särskild 

laddning som kan användas i olika ideologiska syften. Naturen som litterärt tema är inget 

undantag. Inom litteraturen har olika gestaltningar av naturen ofta förknippats med en viss 

betydelse som hänger tätt samman med dessa skilda perspektiv på begreppet natur. Naturen 

rör sig över ett spann av betydelser och kan användas både som ett sätt att påvisa det udda och 

det avvikande i förhållande till människan, samt fungera som en drömbild av ett förlorat 

ursprung eller tillstånd präglat av symbios och harmoni. Naturen finns där ständigt samtidigt 

som den återskapas utifrån mänskliga syften och behov, detta ger upphov till en succesiv 

klargörelse där insikten om naturens mångbottnade betydelse inom litteraturen träder fram. 

 

Tidigare forskning och källor 

När det gäller tidigare forskning har det varit svårt att finna relevant sådan med fokus på 

Lotass författarskap. Med tanke på att det är ett samtida och pågående författarskap så är det 

kanske inte särskilt förvånande. Det finns dock en del skrivet om författarskapet och texterna i 

tidningsartiklar, recensioner och liknade. Information om författarskapet är till stor del hämtad 

från Svenska Akademiens hemsida. Jag har använt mig av det materialet som ett sätt att skapa 

en bakgrundsfond samt tillföra ett slags övergripande blick vad gäller Lotass hela 

författarskap. Allt i syfte att bygga mig en referensram till min fortsatta analys.  

Mina viktigaste källor för detta arbete har givetvis varit diktsamlingarna i sig själva. De är 

komplexa både form- och innehållsmässigt med flera fragmentariska delar sammansatta till en 

                                                           
21

 Tenngart, 2010, s. 156-157. 
22

 Tenngart. 2010, s. 157. 
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helhet. Delar som inte enbart består av dikter, utan också av bilder och korta stycken av 

infällda faktatexter. Både det intermediala och det intertextuella präglar samtliga. Bilderna i 

samlingarna är fotografiska bilder i form av vykort, något som jag stundtals lyfter fram i min 

analysdiskussion då det kan tillföra syre till resonemanget och än mer belysa dikternas 

innehåll. Därför utgör en del av min analys även det visuella i förhållande till dikterna. Flera 

av dikterna beskriver ingående det som visas på bildmotivet och en växelverkan uppstår där 

emellan. Bildernas påtagliga betydelse går inte att bortse ifrån och jag har därför studerat 

dikterna i det skick som de presenteras i den ursprungliga publiceringen där text och bild 

hänger tätt samman. 

Mats Janssons bok Poetens blick som behandlar ekfras som begrepp och fenomen inom 

svensk lyrik har vidgat mitt synsätt när det gäller förekomsten av bilder och text i 

kombination. Jansson belyser betydelsen av bildernas förekomst i diktsamlingarna, hur dikten 

beskriver bilden. Han understryker också hur det genreöverskridande är ett utmärkande drag 

hos Lotass.
23

 Jag har använt mig av Janssons resonemang i min analys, främst kopplingen 

mellan text och bild och hur Lotass låter olika medier spela mot varandra för att skapa 

betydelseskikt. Jansson refererar till Lotass dikter som ”collage” vilket jag tagit fasta på i 

analysen. Flera böcker om diktanalys har även varit av stor vikt i arbetet med att tillägna mig 

dikternas innehåll. En av dem är Terry Eagletons How to Read a Poem.
24

 Andra böcker som 

handlat om litteratur och som tagit upp naturen som litterärt tema är exempelvis Roland 

Barthes Litteraturens nollpunkt och Hans Henrik Brummer och Allan Ellenius Naturen som 

livsrum.
25

 Dessa har ökat min förståelse vad gäller både naturen som litterärt tema men också 

för litterärt gestaltande. De har berikat min analys i hög grad då de tillfört en grund att utgå 

ifrån i tolkningen.  

Efter detta första inledande kapitel följer huvuddelen av arbetet som består av analysen och 

tolkningen av de utvalda dikterna. Hela analysen är uppbyggd som en diskussion för att ge 

utrymme till egna iakttagelser och betraktelser. Slutligen följer en sammanfattning och 

avslutande diskussion där jag låter resonemang upprepas och ventileras utifrån de slutsatser 

som dragit från den genomförda analysen. Den avslutande diskussionen är tillåtande då jag 

låter mina egna tankar och reflektioner ta plats och genomsyra den.  

                                                           
23

 Mats Jansson. Poetens blick: Ekfras i svensk lyrik. Stockholm/Höör: Symposion, 2014, s. 223-257.  
24

 Terry Eagleton. How to Read a Poem. UK: Blackwell Publishing, 2007. 
25

 Roland Barthes. Litteraturens nollpunkt. Bo Cavefors bokförlag, 1966; Hans Henrik Brummer & Allan 

Ellenius (Red.). Naturen som livsrum. Stockholm: Natur och Kultur, 1998. 
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Analys och tolkningsprocess 

Som jag tidigare påpekat har det varit nödvändigt att begränsa antalet dikter som utgör basen 

för min studie. Även om jag berör andra dikter och gör en svepande bild av respektive 

diktsamlings helhetsinnehåll så kommer jag främst att rikta blicken mot de åtta utvalda 

dikterna som fungerar som belysande exempel. Ingen av dikterna i någon utav samlingarna 

bär titlar i form av ord utan är istället numrerade utifrån ett specifikt system. Detta bidrar till 

upplevelsen av att de hänger ihop och länkas samman i en större berättelse eller helhet och att 

dikterna på så vis är de byggstenar vilken berättelsen vilar på.  

Några dikter bär dessutom flera nummer som titel och hos dem återfinns ofta ett slags 

appendix i form av en faktatext av något slag hämtad från en angiven utomstående källa. 

Diktsamlingen Nya dikter skiljer sig något åt då dikterna däri är numrerade utifrån romerska 

siffror istället för utifrån vårt samtida siffersystem som används som titlar i de tre andra 

samlingarna.  

Utöver titlar i form av diverse numreringar så består diktsamlingarna av bilder som 

ackompanjerar varje textavsnitt och dikt. Enligt information hämtad från Autoreter så finns 

samtliga bilder i författarens, alltså Lotass, privata ägo. Detta gäller alla bilder publicerade i 

alla fyra diktsamlingarna. Jag låter bilderna avspeglas i analysen i olika hög grad där jag 

finner det vara relevant och där det tillför min analys substans. Påfallande ofta genljuder 

dikterna av bildernas motiv, de flätas samman. Det uppstår en så kallad ekfras, där texten 

beskriver bildens innehåll. Samtliga bilder är daterade kring förra sekelskiftet och kan därmed 

betraktas som historiska snarare än samtida.  

Jag har valt att ta med dikterna så som de presenteras i sin helhet löpande i diskussionen 

istället för att placera dem i en bilaga. Detta för att göra det enkelt och tydligt att följa med i 

mitt resonemang och analysdiskussion. Jag har helt enkelt funnit det vara den bästa lösningen 

för att skapa ett sammanhängande flöde och en tydlighet i analysprocessen. Därför är både 

text och bild med i den löpande texten som Figurer 1-8.  

Från diktsamlingen Redwood har jag valt dikterna 17:47 och 36:101. Från Hemvist har jag 

valt följande två dikter, nämligen 2:4 och 55:99, 55:100. Ur Kraftverk har jag valt dikterna 

6:11 och 35:59. Slutligen så är följande dikter tagna ur Nya dikter, de är XXIV och XXXIII. 
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Redwood 

Diktsamlingen Redwood består av både dikter och faktatexter som alla på något vis beskriver 

och behandlar avverkningen av de väldiga Redwoodträden i USA.
26

 Bilderna som hänger 

samman med varje enskild dikt utgörs av vykort som består av fotografier. Dessa fotografier 

föreställer män, enbart män, poserandes tillsammans med träd i olika faser av avverknings-

processen. Att bilderna är just vykort innebär att de är menade att visas i det offentliga 

rummet. Deras motiv är utvalda och arrangerade. De flesta av bilderna består av likartade 

motiv, utom vissa av dem som förekommer mot slutet av diktsamlingen och som istället visar 

hur timmer fraktas bort på stora godståg efter avverkningen. På några av dessa bilder där 

träden är fällda står även män bredvid och mäter sin egen storlek efter trädens. De håller upp 

sina armar och placerar sina kroppar tätt intill de vilande enorma stammarna. Motiven skiftar 

således succesivt allt längre in i diktsamlingen, från att först visa arbetet med att kapa träden 

till att sedan visa hur de slutligen ligger där stympade i bitar liksom besegrade. Till samtliga 

bilder medföljer korta faktatexter hämtade från vykorten. Vissa dikter ackompanjeras av fler 

än en bild, då ibland samma motiv men i en svartvit och en färglagd version.  

Bilderna är av betydelse för diktsamlingen som helhet då det dikterna tar upp och gestaltar 

ofta hänger tätt samman med vad som återfinns i bildmotivet. Det bildas en ekfras där dikten 

beskriver vad som finns i bilden.
27

 Det finns även ett tydligt repetitivt drag i att nästan alla 

bilder är så påfallande lika och därmed endast variationer på ett och samma ursprungliga 

motiv, nämligen de arbetande männen och träden. Dessa två enheter som männen och träden 

utgör återkommer ständigt såväl i bildernas som i dikternas innehåll. Flera av dikterna 

innefattar ett diktjag som det via bilderna går att koppla till de arbetande männen. 

Flera av dikterna i Redwood gestaltar trädens växling från att i ena stunden varandes träd med 

sina rötter fästade djup ner i jorden till att bli något annat; att bli till timmer och virke. Träden 

blir en naturresurs att utvinna ekonomiskt värde ur eller att använda på annat sätt. En dikt 

beskriver exempelvis hur ett av de allra största träden, kallat General Nobel, fraktas till 

världsutställningen i Chicago år 1893.
28

 Istället för att låta trädet stå kvar visas det upp som en 

trofé. Kärnan i diktsamlingen är träden sedda ur olika perspektiv. Titeln Redwood signalerar i 

sin direkthet och tydlighet att det handlar om just dessa gigantiska och säregna träd. Den står  

                                                           
26

 Redwood är publicerad digitalt mellan år 2008-2009 på www.autor.se; samlingen återfinns i sin helhet på 

<www.autor.se/autoreter/redwood/index.htm> 
27

 Mats Jansson behandlar i sin bok Poetens blick Lotass dikter ur ett ekfrastiskt perspektiv. 
28

 Dikt 5:12 från Redwood. 



10 
 

som en hymn eller som en hyllning till de väldiga träden. 

Hela diktsamlingen utmärks av en blandning av korta anekdoter eller faktatexter till dikter på 

fri vers, ofta med upprepande fraser eller ord som förkommer gång på gång. Detta repetitiva 

drag bidrar till att skapa en slags bultande ton som löper genom hela diktsamlingen och där 

trädens och männens berättelser lyfts fram. Ibland smälter dessa berättelser samman till en 

större berättelse. I en dikt uttrycks det på följande vis: ”Jag är yngre än de flesta träd som 

kommer leva längre än jag”.
29

 En fascination inför både trädens och människans livsvillkor 

träder fram och beskrivs.  

Det ryms även en slags reflektion och rannsakning i form av en dikt i slutet av diktsamlingen 

där en av männens samvete tycks tala via versrader som: ”Om vi vetat då hur allting skulle bli 

hade vi aldrig”.
30

 En kluvenhet och en dubbeltydighet ges därmed plats och laddar 

diktsamlingen med lager av betydelser rörande relationen mellan naturen och människan. En 

maktordning skildras där det framförallt är människan, eller snarare männen, som innehar 

makten. Träden betraktas av människan i dikterna ur det antropocentriska perspektivet. Enligt 

ekokritiken går det att se ett samband mellan exploatering av natur och det antropocentriska 

synsättet.
31

 Redwood lyfter fram och tangerar hur skövlandet av träden tar spjärn emot detta 

synsätt via en mångfald av litterära skildringar. Lotass ställer upp en konflikt i dikterna där 

framförallt det industrialiserande bruket av naturens resurser genomlyses och problematiseras. 

Men perspektiven förskjuts och går in i varandra och inga tydliga hållpunkter ges. Det 

undflyende infinner i mötet mellan natur och kultur. Ett möte som både slungar dem längre 

ifrån varandra men som också knyter dem tätt samman. Yxan och träden, sida vid sida. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Dikt 32:89, 32:90, 33:93 från Redwood.  
30

 Dikt 40:111 från Redwood. 
31

 Garrard, 2012, s. 31. 
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Figur 1. Dikt 17:47 från Redwood. 

 

Mannen ligger i riktskäret. Nedanför på marken ligger                                                                                                      

åren huggna ut ur årsringarnas täta skiktning. Tidens                                                                                                            

skärning omsluter den rakt vilande kroppen.  Årens                                                                                                            

spån och spetor, splint och splitter ligger nedanför på                                                                                                        

marken. Sågens tänder, yxans egg har kluvit, skurit ut                                                                                                                                

en jämnad, riktad klyfta, en gapande mynning in i                                                                                                                             

tiden, in i det förgångna, in i det förflutna, svunna                                                                                                                                              

som det fästs i årsringarnas täta, fasta skiktning.                                                                                                                    

Höstved, vårved, höstved, vårved, höstved, vårved.                                                                                                                  

Handen vilar lätt mot kanten. 

 

  

 

17:47, text på kortet: Giant Fir tree near Bellingham, Washington.  

Pub. by C. A. Griffith Co., Bellingham, Wash. 
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Dikten 17.47 beskriver bildens motiv och gestaltar dess innehåll. En man ses liggandes, hans 

kropp vilar utsträckt i en uthuggen klyfta i trädets stam. Intill står en annan man med blicken 

riktad mot betraktaren. Båda männen är medvetna om situationen och att de deltar i ett 

förevigat ögonblick. Det vill säga de låter sig fotograferas och de är avbildade på ett tydligt 

arrangerat vis. Det sker en språklig återgivning av bildens motiv i dikten och ett samspel dem 

emellan uppstår. Det deskriptiva språket bryts dock med poetiska skildringar och ett poetiskt 

bruk av språket där orden ofta upprepas och gestaltar vad som ligger utanför bildens sfär. En 

lång såg finns också med i bilden, den står lutad mot trädet framför den stående mannen till 

vänster. Motivet i sin helhet med de båda männen, sågen och trädet tillsammans, signalerar 

arbete. Bilden tycks därmed endast ha fångat ett avbrott, en stund vila ifrån arbetet. En 

process som inbegriper fällandet av detta enorma träd utspelar sig bortom motivets tillfälliga 

stillhet. Betraktaren till bilden och mottagaren av dikten bevittnar denna akt, detta skeende 

som för ett kort ögonblick avstannat och blivit fruset i tiden. Det handlar om en handling, ett 

arbete som ska utföras och som delvis redan har påbörjats.  

Men själva dikten beskriver också något mer än det enbart synliga och precist återgivna. Den 

genljuder av brukandet och användandet av trädet. Orden ”åren huggna ut ur årsringarna” i 

den andra versraden kan tolkas som ett brutalt angrepp riktat mot trädet. De fångar även det 

tidsmässiga i och med förkunnandet av hur tiden kapslats in i årsringarna som nu ligger 

utspridda och sönderhackade på marken runtomkring. Orden bär på en utsaga om den tid som 

passerat och den tid det tagit för trädet att växa och fäster därmed en tidserfarenhet i dikten. 

Här sluter sig dikten till bilden på så vis att fotografiet kan tolkas som en länk till både 

historien och verkligheten men konnoterar samtidigt döden genom att fungera som ett minne 

av det som redan skett och ägt rum.
32

 En vidgad tidsrymd ges utrymme i dikten där tiden som 

varit omsluter trädets innersta kärna. Denna tid ter sig gigantisk i jämförelse med den korta tid 

det tagit att klyva stammen och blotta dess innersta. Tidsaspekten som blir synlig i trädets 

årsringar framkallas tydligt i versraderna ”höstved, vårved, höstved, vårved”.  I och med att 

den handlingen som utförts där ”en gapande mynning in i tiden, in i det förgångna, in i det 

förflutna” skurit upp trädet har det mist sin position och genomgått en slags förvandling. Det 

har förvandlats till att tjäna ett syfte och att bli till en naturresurs att använda. Dikten beskriver 

hur trädet i och med yxans upprepade hugg transformeras och antar skepnaden av timmer. 

Den av Heideggers filosofi inspirerade ekokritiken pekar på just detta; hur en skog ur ett 

                                                           
32

 Mats Jansson diskuterar vid ett flertal tillfällen i sin bok mycket ingående fotografiets relation till 

tidsbegreppet och dess roll som verklighetsreferent; Jansson, 2014, s. 237. 
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antropocentriskt synsätt kan avteckna sig som rader av väntande timmer istället för rader av 

träd.
33

 Naturen antar på det viset den skepnad som det anlagda perspektivet tillåter. Det 

antropocentriska inslaget är därför avgörande i utnyttjandet och exploateringen av naturen då 

naturen förvandlas till egendom att bruka efter behag. Redwoodträden med sin majestätiska 

storlek blir till en symbol för hur detta sker, de uppskattas ur det antropocentriska perspektivet 

mer för sina kvalitéer som virke än som träd. Bruket av naturresurser i industrialiseringens 

spår träder fram och det kan knytas samman med den antropocentriska hållningen. Detta går 

att utskönja i diktens tematik. 

Dikten består av flera betydelsenivåer eller betydelseskikt. Dess innehåll är uttänjt och 

samspelet mellan text och bild skapar tillsammans dessa skikt som utmynnar i den bärande 

betydelsen. Det är en uppräkning av tillvägagångssätt vad gäller fällandet av träd som 

beskrivs i dikten, samtidigt som den berör den tidsmässiga aspekten. Bilden har fångat ett nu 

som övergått i förfluten dåtid, men ett ännu vidare tidsperspektiv öppnar sig bakåt i och med 

trädets långa historia. Naturen är ständigt närvarande i dikten både i formen av trädet och i 

form av en större rörelse, en pågående process. Den avslutande versraden i dikten bär på en 

slags insikt i hur lätt människans hand och människans existens väger i närhet av det väldiga 

trädet. Förhållandet mellan träd och människa upprätthålls och skapas därmed via tiden men 

också via den handling som sker. Trädet, som snart är besegrat och fällt, förbli ändå i ett slags 

överlägset tillstånd då det spänner över en sådan historisk tidsperiod bakåt samt övergår till att 

bli något beständigt och hållfast i en nära framtid via omvandlingen till timmer och 

bruksmaterial. Övergången från träd till att bli ett material i form av plankor och virke står i 

kontrast till människans egen förgänglighet. Handen som vilar liten och lätt på randen till det 

blottade inre kan sägas symbolisera vetskapen om detta. Handens litenhet i jämförelse med 

trädet kan därmed läsas som en metafor över denna kollision dem emellan, mellan naturen 

och människan. Hur människan besegrar och utnyttjar naturens krafter för sina egna syften 

och ekonomiska intresse men ändå alltid befinner sig i en beroendeställning. Strukturer av 

makt träder fram, både vad gäller avverkningen av träden som tillgänglig naturresurs men 

också vad gäller männen på bilden och handlingen som beskrivs i dikten. De har satt ett 

skeende i rörelse men utan att vara ansvariga för detta skeende eller för dess tillkomst. Den 

verkliga makten kan kopplas till den antropocentriska hållningen och blir därmed till en slags 

strömning eller ideologiskt grundad hållning. Ett synsätt som genomsyrar fällandet av träden. 

                                                           
33

 Garrard, 2012, s. 35. 
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Männen hugger sakta och metodiskt sig in igenom trädstammens alla lager och lämnar en hög 

av spån och flisor runt omkring sig. Tid och gångna år som reduceras till just det: ”spån och 

spetor, splint och splitter”. Dikten öppnar därmed för tolkningen att naturen, i det här fallet 

träden, ur mänsklighetens ögon betraktas som en tillgänglig resurs där det kortsiktiga ofta 

utgör grund för människans påverkan på denna natur. Dikten fylls av en dubbelhet och 

mångbottnad klang då den både beskriver ett till synes vardagligt arbete med att fälla träd, 

samtidigt som den väver in en tidsaspekt som sträcker sig långt bortom och förbi det 

beskrivna och gestaltade. Den påkallar således uppmärksamheten mot konsekvenserna av 

handlingen och skapar snitt ut mot andra punkter att se mot, att rikta blicken mot. Naturen 

ordnas och blir till döda ting som kan användas samtidigt som den i och med det lyfts upp till 

en beståendestatus i någon mening. Naturen som tema i dikten kopplas därmed samman med 

både en ton av förgänglighet och av beständighet. En genomströmning av dessa ytterligheter 

skapar en särskild egenart hos dikten. 
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Figur 2. Dikt 36:101 från Redwood. 

 

Virket är härdigt, men sprött; härdigt och sprött;                                                                                                                                             

härdigt och sprött och skört. Och när det tunga trädet                                                                                                                                   

faller bryts det ofta och skiktas och klyvs och brister                                                                                                                                             

som vore det glas, vore det fruset vatten, is. Det                                                                                                                                     

brister, klyvs och kan, då det har brustit, inte brukas                                                                                                                                           

till annat än stolpar, störar, takspån, krimskrams,                                                                                                                                      

enkla trädgårdsmöbler, pennor. Ett träd, brustet,                                                                                                                                  

kluvet, söndrat, ger tretusen stolpar, nog för att hägna                                                                                                                                                

in åttatusen tunnland; ett träd, brustet, kluvet, söndrat                                                                                                                                    

ger sexhundrafemtio tusen takspån, nog för att täcka                                                                                                                                         

sjuttio tak; ett träd, kluvet, brustet, trasat, sprucket och                                                                                                                     

söndrat ger sextiofem kilometer telefonstolpar, lagda                                                                                                                                   

en invid den andra; ett träd, skörat, rämnat, sprucket,                                                                                                                      

brustet, söndrat. Virket är härdigt, men sprött.                                                                                                                               

Härdigt, men sprött. Härdigt och sprött. 

 

 
36:101, text på kortet: Big Fir, Split, Lumber Scene, Washington. 4113 Published by Lowman & Hanford Co., 

Seattle. Made in U. S. A. – – – 
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I dikt 36:101 beskrivs ett fallet träds kvalitéer på ett sakligt och precist sätt. På bilden som 

hänger samman med dikten syns en man som står inuti en trädstam som är delad likt ett öppet 

gap. Stammen ligger orörlig på marken och mannen ifråga håller en höjd yxa i sin högra hand. 

Redan inledningsvis i den första versraden av dikten deklareras att virket är både ”härdigt och 

sprött”. I de följande raderna förkunnas att ett fallet träd ofta brister och ”klyvs” när det träffar 

marken. Orden ”härdigt och sprött” återkommer sedan likt ett mantra dikten igenom. Som ett 

sätt att tydliggöra och påminna om hur det tunga massiva trädet kan var bådadera samtidigt. 

Både stort, intakt och härdigt, men också brustet och sprött. Dikten pendlar där emellan och 

låter andra ord förmedla samma sak; ord som ”brustet”, ”trasat”, ”sprucket” och ”söndrat”. 

Det är i och med detta uppräknande som det sakliga och precisa i språket infaller. Men detta 

upprepande fungerar också som ett sätt att beskriva trädets tillstånd, dess spännvidd och 

motstridighet. Orden ”härdigt och sprött” bildar ett motsatspar som både inleder och avslutar 

dikten varpå de så att säga håller samman hela diktens problematik och innebörd. Det fallna 

trädets skörhet liknas även vid glas och is i den fjärde versraden. Något som tyder på en slags 

brutalitet och oförsiktighet i hanteringen av detta enorma träd. Det är svårt att föreställa sig 

vid en första anblick på den tillhörande bildens motiv att detta väldiga träd skulle vara 

”sprött”, det ter sig snarare enormt i förhållande till den lilla mannen inuti dess öppna gap. 

Men ordens upprepande effekt gör att gapet förvandlas till ett sår där huggandet och fällandet 

blottlägger trädets sårbarhet och maktlöshet inför den beskrivna situationen. 

Vidare utförs i dikten en noggrann kalkyl över detta brustna träds tilltänkta användnings-

områden. Trädet, eller virket som det kallas redan i första versraden, har att vänta att 

förvandlas till ”stolpar”, ”takspån” eller kanske ”pennor”. Det undslipper inte den planerade 

intentionen att uppfylla en särskild funktion. Trots att det inte framskrivs i dikten så ligger det 

som en dold underton igenom hela dikten att det finns flera tänkbara scenarion att ta till för 

virkets framtid. Ett ofrånkomligt öde väntar. Trots att trädet så att säga tappat sin ursprungliga 

storhet som träd så har det ändå en tydlig uppgift att fylla. Det ska användas i form av virke 

på ett eller annat sätt. Här gör en viktig punkt sig gällande, nämligen den att trädet betraktas 

ur ett mänskligt och framförallt antropocentriskt perspektiv som en tillgänglig naturresurs att 

hugga ned och sedan använda till vad som anses mest lämpligt. Att det i själva fallet brustit 

och i det avseendet är sprött utgör inga hinder utan dess användning anpassas utefter trädets 

skick och kondition. Trädets volym och massa mäts upp och delas in i form av hur stor 

markyta det kan täcka när det förvandlast till stolpar eller hur många tak det räcker till efter att 

det förbytts till takspån. Här ligger det antropocentriska synsättet öppet då det handlar om en 
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utmätning av trädets möjliga funktioner i ett annat tillstånd. Trädets styrka uppmäts inte 

nödvändigtvis i dess egenskaper som träd utan i dess egenskaper som virke, av dess nytta. 

Sträckningen mellan orden ”härdigt och sprött” som uppstår och som laddar dikten med en 

dynamik och en motsägelsefullhet skapar en oundviklig spänning. Dessa ord i kombination 

med de efterföljande beskrivningarna ”takspån”, ”trädgårdsmöbler” och ”pennor” adderar 

ytterligare en laddning. Människans uppfinningsrikedom och utnyttjande av trädets kapacitet 

och resurser står i skarp kontrast till den underliggande känslan av ett övergrepp där orden 

”sprucket”, ”söndrat” och ”sprött” signalerar en underlägsenhet och utsatthet. Det 

dubbelbottnade budskapet rör sig genom hela dikten.  

 

Hemvist 

Den andra diktsamlingen, Hemvist, är även den uppbyggd kring vykort, dessa föreställer olika 

mentalsjukhus i USA.
34

 Det är arkitekturen och byggnaderna som står i fokus i fotografierna, 

inga människor syns till någonstans. Husen är fotograferade på håll och visar därmed inga 

detaljer eller indikationer på vad som döljer sig på insidan. Det förblir osynligt och dolt. Det 

dokumentära inslaget i bildernas motiv präglar diktsamlingen som helhet då det rör som om 

verkliga platser och verkliga institutioner som en gång varit i bruk. Husen är påfallande lika 

till storlek och i sin arkitektur. Även omgivningarna bär liknande drag. Liksom tidigare så 

förekommer även här faktabetonade texter i diktsamlingen hämtade från uppslagsverk eller 

andra litterära källor. Kontexten skapar poesi och skänker dessa texter såväl som bild-

materialet ett nytt sammanhang och en ny betydelse. Jansson tar i sin bok om ekfras upp 

betydelsen av vykort då det funnits ett historiskt intresse av att visa upp byggnader som 

ansetts ha ett allmänt intresse.
35

 Det handlar i hög utsträckning om makt och att visa upp 

institutioner som symboliserar detta. 

Dikterna står i tydlig samklang med bilderna samtidigt som de förmedlar något utöver vad 

bilderna förmår att visa. Bilderna är stängda på så vis att de inte röjer något av insidans 

aktivitet, husen står i kompakt tystnad utan att visa minsta tecken på sitt innehåll. De 

människor som befinner sig inuti dessa stumma hus ges däremot en röst i dikterna. På det 

sättet står dikterna i kontrast till bilderna. Det dikterna på ett plan beskriver och lyfter fram är 

                                                           
34

 Hemvist är publicerad digitalt under år 2009 på www.autor.se; samlingen återfinns i sin helhet på  

<www.autor.se/autoreter/hemvist/index.htm> 
35

 Jansson, 2014, s. 243-244. 
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upplevelserna hos mentalpatienterna i deras begränsade och instängda tillvaro. Denna 

begränsning löper genom hela samlingen likt en nerv och skapar en dovt bultande 

orosstämning. En osäkerhet skapas, exempelvis återfinns det i en dikt som inleds med 

versraderna: ”Bergen trodde vi var berg. Vi trodde att vattnet var vatten. Och vi trodde att 

träden var träd. ”
36

 Samma dikt avslutas med raderna: ”Tomhet lämnar vi bakom oss”. Tvivel 

väcks och frågor förblir obesvarade.  

Själva diktsamlingens titel, Hemvist, indikerar en slags tillhörighet. Men det är en mångtydig 

titel då det förblir oklart vart denna tillhörighet äger rum och finns. Om den alls existerar mer 

än som en strävan och som ett begär. Vart gränsen mellan det normala och det vansinniga går 

är en tänjbar och föränderlig linjedragning. Paralleller och hänvisningar till bl.a. Michel 

Foucaults filosofi kring just vansinnet förekommer på ett ställe i samlingen.
37

 Foucault bok 

Vansinnets historia ges därmed en intertextuell betydelse och blottlägger den sköra tråd som 

olika samhällens uppfattning om begreppen normal och vansinne vilar på och hur dessa 

uppfattningar är föränderliga över tid.
38

  

Till skillnad från de till synes bräckliga premisser som omfattar bedömningen av psykets 

normalitet eller förnuftighet så symboliserar de kompakta väldiga husen med sina anlagda 

trädgårdar det statiska och intakta. I detta möte mellan det stabila och det labila utgör naturen 

en slags länk då den går över gränsen mellan de båda. Naturen i diktsamlingen som helhet 

representerar därmed en större frihet än vad som ryms inom institutionernas täta väggar 

samtidigt som den är en del av det inhägnade och styrda. Men naturen innefattar ändå en 

frihet från tydliga gränser och snäva perspektiv där exempelvis träden i skogen som skymtar i 

fjärran på bilderna slipper stå i raka led och rader likt de planterade träden och buskarna kring 

husen. Ett övergripande tema i diktsamlingen som genomströmmar den är just detta hur det 

vilda och otämjda står i kontrast till det kontrollerade och tämjda. Det återkommer ständigt 

och denna dikotomi mellan vad som anses vara normalt och vad som faller utanför den 

ständigt skiftande ramen gestaltas i dikterna via sinnessjukdomen och människorna som 

förkroppsligar den på olika sätt. Ofta är det tankar eller en längtan som skildras i dikterna 

bortom ett tydligt subjekt och som påvisar behovet av att likt naturen få uppleva sig själv som 

varandes fri. Dikterna ger på så vis röst åt de inspärrade patienterna. En dikt genomför en 

liknelse mellan allt liv och dess grundläggande behov i versraderna: ”En människas dagar är  

                                                           
36

 Dikt 32:59, 32:60, 33:61, 33:62, 34:63 från Hemvist.  
37

 Referenser till Foucault återfinns i dikt 12:22, 12:23, 13:24, 13:25, 14:26, 14:27, 15:28. 
38

 Michel Foucault. Vansinnets historia. Lund: Arkiv förlag, 2010. 
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som gräset. Som gräset är en människas dagar. Såning, växt och skörd.”
39

  

Denna fixering vid det kontrollerade och tuktande av oönskade beteenden kan tillskrivas den 

mänskliga kulturen och det mänskliga samhället präglat av reglerande normer. Vansinnet kan 

i detta ljus ses som bestående av en flytande skala där det som inte lämpar sig för en specifik 

tid och plats inkluderas. Här framträder ytterligare en dikotomi eller uppdelning, den mellan 

begreppen natur och kultur där det senare just representerar det behärskade och medvetna 

medan det tidigare ofta förknippas med det motsatta, det vilda. Diktsamlingen appellerar på 

denna motsättning och bryter loss dem i sina minsta beståndsdelar. Ett ifrågasättande sker 

därmed av både vad det innebär att vara människa; vilka gränser styr oss och vårt vara, samt 

vad som utgör naturen och vad den egentligen består av. En komplex problematik kring 

begrepp som vansinne, sjukdom, normalitet, kultur och natur växer fram. Kanske är det en 

insikt och förnimmelse av att människan fjärmat sig från naturen vilket gjort henne galen och 

inte tvärtom. Vidare frambringar några av dikterna tankar kring makt och behov samt de 

existentiella villkor som präglar alla våras liv.  

Människan förvandlas i Hemvist till en slags fånge i sin egen strävan efter makt och kontroll 

av tillvaron. Att ta makten över såväl sinne som natur i ett försök att sila bort och stänga ute 

det udda och störande skapar till synes endast en allt mer syrefattig och utarmad existens. Just 

en känsla av utestängdhet genomsyrar samlingen som helhet och fäster sig i de enskilda 

dikternas innehåll. Detta fokus återkommer i diktsamlingen och transformeras och gestaltas 

litterärt i olika versioner i dikterna. I denna samling återfinns skildringar av människan sedd 

ur sin dunklaste sida utifrån dualismen natur och kultur. En polyfoni av röster stiger ur 

dikterna som krockar skarpt mot de frånvända husens tysta gestalter.  
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 Dikt 62:112, 62:113, 63:114, 63:115, 64:116 från Hemvist.  
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Figur 3. Dikt 2:4 från Hemvist. 

 

Endast gå längs stenplattornas raka, vita band.                                                                                                                       

Blomstren, buskarna, träden står där de skall stå och                                                                                                                       

frågar inte. Gräset växer över marken där det är satt                                                                                                                                

att växa och strider inte och är inte gensträvigt, är inte                                                                                                                 

dorskt. Och vattnet håller sig innanför sina planade,                                                                                                                              

kaklade kanter och tredskas inte, fejdar inte, spjärnar                                                                                                                           

inte emot. Sätta ner stegen på de raka, vita banden.                                                                                                                                

Inte se ut mot den täta skogen. Inte se upp mot den                                                                                                                                       

ljusa himlen. Huset kommenderar, huset befaller och                                                                                                                                        

styr och viker sig symmetriskt ut mot sina kanter. 

 

 
2:4, text på kortet: Asylum, Richland Center, Wis. B1719B2 Published by H. G. Zimmerman & Co. Chicago.  
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Dikten 2:4 beskriver en tuktad natur i form av en anlagd trädgård kring en stor byggnad. Den 

inleds med versraderna: ”Endast gå längst stenplattornas raka, vita band. Blomstren, buskarna, 

träden står där de skall stå och frågar inte.” Trädgården med dess väldiga gräsmatta 

genomkorsas av spikraka gångar som leder fram till huset. Huset är ett mentalsjukhus. 

Beskrivningarna och gestaltningarna i dikten andas det faktum att allt är en konstruktion. 

Gräset växer där det är menat att växa och håller sig därmed på sin givna plats i 

sammanhanget. Denna ingående beskrivning av hur naturliga element i form av gräs, träd och 

vatten hålls på plats och så att säga styrs av en bakomliggande vilja gestaltas synligt.  

Dikten som helhet genomsyras av en vilja till kontroll även om det är oklart vems vilja det 

egentligen handlar om. De raka symmetriska stenplattorna och det väldiga huset som reser sig 

över allt liksom befaller naturen att hålla sig stilla och lyda. Det bildas en motpol där de sista 

versraderna indikerar detta: ”Inte se ut mot den täta skogen. Inte se upp mot den ljusa himlen. 

Huset kommenderar, huset befaller och styr och viker sig symmetriskt ut mot sina kanter”. 

Det är som om huset och den bakomliggande viljan uppmanar de naturliga elementen att 

glömma sitt ursprung och bortse från sitt naturliga tillstånd genom att inte se mot skogen och 

den ljusa himlen, inte lockas av friheten som de representerar.  

Det vilar en slags stränghet i beskrivningarna som tangerar en upplevelse av att tämja och 

bemästra något vilt och fritt. Jag uppfattar det som att den tudelade dikotomin mellan natur 

och kultur gör sig gällande här. Denna åtskillnad mellan naturen som det vilda i kontrast till 

kulturen som sprungen ur det mänskliga förnuftet och medvetandet där huset och de raka 

gångarna symboliserar det senare. Här är det tydligt att naturen är önskvärd så länge den är 

planerad och förutsägbar, det vill säga under kontroll och anpassad. Men naturen kan också 

kopplas till mänskliga varelser, nämligen till de patienter som vistats och lever där. Inte ett 

spår går att finna av mänskligt liv i vare sig bilden eller dikten men är ändå ständigt 

närvarande. Både i form av den ordnade trädgården som någon har skapat, och i form av de 

patienter som förväntas röra sig inom dessa gränser. Det vilda kopplade till naturen återfinns 

därmed också inuti människan, en vildhet som den moderna civilisationen har ägnat åtskillig 

kraft och energi till att försöka stävja och tukta.
40

 Dikten berör således förbud och 

begränsning av olika slag och tangerar en skev maktordning. 

Vem dikten vänder sig till är dubbelt. Den bär dels på en uppmaning till naturen inuti dikten 

att bara vara stilla och foga sig, samtidigt som den tycks rikta sig till någon som rör sig i 
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denna miljö att även här besinna sig och finna sig. Dikten konnoterar på så vis modernitetens 

projekt att vilja bemästra det primitiva och förädla det till något civiliserat. I det perspektivet 

kan det framstå som en typ av kolonialisering eller utnyttjande av en utsatt part, i det här fallet 

naturen. Efter att diktens tematik trätt fram pekar den också åt det motsatta, alltså mot det 

absurda i idéen om att önska kunna anbefalla och styra över allt såväl natur som beteenden. 

En orimlig tanke och strävan som återspeglar sig i diktens tematik. Gräset och buskarna må 

stå blickstilla i sina raka rader, men det är enbart en chimär och ytlig tuktning som vilar på en 

bräcklig grund. Lottas genomför en strävsam utforskning av vart gränsdragningen mellan 

natur och kultur går, vart de möts och på vilket sätt de genomkorsar varandra. Men även deras 

föränderlighet ges utrymme. Den ekokritiska blicken framträder och det går att skönja spår av 

ett ekokritiskt hållet perspektiv. Framförallt i det att det vilda och fria kan spåras både till en 

mänsklig natur och till den omkring varande faktiska naturen. Den tuktade trädgården 

innefattar en natur så att säga satt under lydnad, vilket även mentalpatienternas tillvaro 

präglas av. De otydliga gränserna för vad som kan kallas natur samt kontrollen över både det 

vilda inom människan och utanför löper som en röd tråd igenom dikten. 
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Figur 4. Dikt 55:99, 55:100 från Hemvist. 

 

Under den stora översvämningen 1951 låstes                                                                                                                                  

grindarna upp och vi fick gå på rad ut till randen av                                                                                                                                

vattnet. Det var floden som höjt sig högt över sina                                                                                                                                       

bräddar. Nu var allt ett enda vatten. Där det förut                                                                                                                                  

funnits åkrar, ängar sköljde det silvergrå, flimrande,                                                                                                                                     

ändlösa vattnet. Vi fick stapla sandsäckar till murar,                                                                                                                                  

värn, till skydd och barrikader. Kasta dem emellan oss                                                                                                                                      

och stapla dem högt, slutet, tätt. Det fanns då ingen                                                                                                                            

skillnad mellan oss och alla andra. Det fanns inga                                                                                                                                 

dörrar, rum. Vi staplade sandsäckar för att hindra det                                                                                                                                     

stigande vattnet. Sedan återvände vi till huset som jag                                                                                                                          

målat rött. 

                                         
55:99, text på kortet: State Insane Hospital, Topeka, Kans. Made in Germany 248/273. – – – 55:100, text på 

kortet: State Insane Asylum, Topeka, Kansas. 1936. On line of »Rock Island System.» 1936 Brown News Co., 

Kansas City, Mo.. – – – 
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I dikt 55:99, 55:100 återberättas ett händelseförlopp som utspelat sig på mentalsjukhus. Det 

berättas via ett diktjag som tycks tala för fler än enbart för sig själv då ordet ”vi” förekommer 

och upprepas vid ett par tillfällen. Det skeende och den händelse som dikten beskriver utgörs 

av en översvämning som ägt rum enligt ett angivet årtal, 1951. Floden steg ur sina bräddar 

och täckte en del av landet runtomkring: ”Nu var allt ett enda vatten”. I ett gemensamt arbete 

lyckades översvämningen hejdas och skydd byggas till försvar för de flödande vatten-

massorna. Allt detta förmedlas och återberättas via diktjaget i dikten. Redan i de inledande 

versraderna görs dock ett faktum klart som har betydelse för dikten som helhet, nämligen att 

det ”vi” som dikten beskriver vanligtvis inte har tillåtelse att vistas fritt på egen hand utanför 

de grindar som i samband med översvämningen låses upp. Detta faktum inbegriper också en 

motsats, nämligen genom handlingen att låsa upp grindarna förkunnas att de annars brukar 

vara låsta och stängda. De låsta grindarnas syfte är således att stänga in och begränsa det ”vi” 

som nu får tillåtelse att komma ut. Orden ”vi fick” markerar undantaget från och upphävning 

av den begränsning som vanligtvis omgärdar diktjagets existens. 

Dikten berättar således hur den situation som uppstått med det flödande vattnet upplöser de 

gränser som annars finns där mellan människor på platsen. Den åtskillnad som tydligen är fast 

förankrad innanför de låsta grindarna sätts nu åt sidan för att istället rikta fokus mot något 

annat som kräver samtligas delaktighet och arbetsinsats. Därmed bryts den hierarki eller den 

ordning som tidigare upprätthållits. Naturens beteende har bidragit till att rasera den 

konstruerade uppdelningen mellan de människor som rör sig i den händelse dikten skildrar. 

Alla blir lika inför den situation som vattnets stigande förorsakat och för ett kort ögonblick är 

det enda av värde och signifikans att samarbeta. I detta scenario omkullkastas fastlagda regler 

och naturen i dikten fungerar som en frigörande kraft som genom att inte anpassa sig efter sitt 

givna utrymme överträder sina gränser och därmed får de människor som deltar att också 

överträda sina uppsatta gränser. Begreppet vild länkas ofta samman med innebörden i 

begreppet natur. I Garrards bok om ekokritik används begreppet ”wilderness” för att beskriva 

föreställningar om naturen som något ursprungligt och okontrollerat.
41

 Begreppet vildhet kan 

tolkas som att det står för dels en eftersträvansvärd frihet och äkthet, men också för något 

farligt och nyckfullt. Det vilda i naturen fångar alltså in ett vitt spektra av betydelser som 

används på olika sätt. Vildheten och det ursprungliga kopplat till naturen som begrepp syftar 

ofta till en natur utan mänsklig påverkan.
42

 Enligt Descartes uppdelning av de både begreppen 
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natur och kultur utgjorde det vilda inslaget i begreppet natur just en stark motpol till förnuftet 

kopplat till begreppet kultur.
43

 Naturen i sitt vilda tillstånd skulle med naturvetenskapens hjälp 

förklaras och därmed bemästras. Den vetenskapliga och rationella blickens syfte var att 

upphäva naturens mysterier och istället göra dem begripliga. Naturen skulle därmed 

underkastas fysiska och vetenskapligt formade lagar och regler sprungna ur människans 

förnuft.
44

 Descartes anda vilar tungt över denna dualism och detta förhållningssätt. Dikten 

med de stegrande vattenmassorna som sopar bort gränsdragningen inom denna dikotomi 

belyser därmed uppdelningens premisser och föreställningsvärld. 

Diktens tematik och innehåll påvisar hur bräcklig och godtycklig denna uppdelning är som 

separerar människor från varandra, och den belyser även hur det konstruerade inte rår på de 

mäktiga naturkrafter som sätts i rörelse. Mentalpatienterna staplar sandsäckar och agerar som 

fria individer, tillfälligt befriade från sin sjukdomsstämpel och den inspärrade tillvaron. Det 

blottläggs hur en människa ena stunden kan anses oduglig för att i nästa sammanhang skifta 

till att betraktas som duglig. Ett kliv bort från den fastställda ordningen ut i den fria naturen 

reducerar det som tidigare var härskande. Naturen frigör detta ”vi” från de slutna rummens 

villkorade existens. Naturen breder så att säga ut ett alternativ, erbjuder en ny plats där 

skillnader reduceras och görs obefintliga i ljuset av den större uppgift som behöver utföras.  

Diktjaget beskriver hur vattnets närvaro utgjorde hela alltet under en kort tid. I de orden vilar 

också insikten om att allt överflödigt såsom titlar, gränser eller konstruktioner fallit samman. 

Vattnet kan därmed ses som något renande som lösgör viet i dikten från sina osynliga bojor. 

Dikten beskriver hur vattnet slukar landmassorna och på samma gång sköljer bort de tidigare 

gränser och åtskillnader som funnits på mentalsjukhuset. I dikten byggs ett skydd mot 

vattenmassorna och det skapas på så vis en mur ut mot det vilda och besinningslösa. På 

liknande vis har mentalsjukhusets byggda väggar och låsta grindar skapats i syfte att stänga in 

det vilda. Men här handlar det istället om det vilda i människans natur. Begreppet wilderness 

sträcker sig till att även inkludera den vildhet som människan besitter och består av.
45

 Här 

befinner sig människan i naturen liksom i det metafysiska perspektivet. Att ständigt 

sammanföra det vilda med en orörd och ursprunglig natur är således problematiskt enligt detta 

synsätt då det vilda präglar oss alla och all natur i den meningen att vildheten likt andra 

begrepp består av en rad föreställningar. Diktjagets deltagande i arbetet med översvämningen 
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blir mångbottnad och framhäver hur dessa föreställningar om naturen med sin inneboende 

vildhet ses som frånskild och frånkopplad den mänskliga kulturen. Naturen följer inga 

direktiv och höjer sig över sina bräddar vilket skapar oreda och kaos i ordningen. I de sista 

versraderna återställs dock ordningen via beskrivningen av hur diktjaget återvänder till det 

rödmålade huset och därmed också till den identitet som är sammankopplad med jaget där. 

Från att ha befunnit sig i en tillfällig frihet återgår diktjaget till sitt tidigare tillstånd böjd 

under de härskande uppfattningarna. Naturen och kulturen kolliderar i dikten och via diktjaget 

förmedlas hur denna kollision påverkar såväl dess fysiska omständigheter som dess sinnliga 

tillstånd. En stilla undran över förnuftets grepp om vår verklighet dröjer sig kvar och väcker 

frågor kring hur gränser upprätthålls och skapas. Både begreppen natur och kulturs innebörder 

hänvisas till dessa gränsdragningar och deras bräckligt godtyckliga grund. 

 

Kraftverk 

I Kraftverk förekommer vykort som uteslutande förställer interiörer från olika kraftstationer.
46

 

Bilderna visar väldiga till synes oändliga salar inuti kraftverken med stora glänsande turbiner. 

Uppmärksamheten och fokus i motiven riktas främst mot rummet, mot ytor och mot ting. Det 

är en avskalad scenografi som upprepas. Flera av de tillhörande faktatexter som finns 

infogade tillsammans med bilderna beskriver olika faser i byggnationen av vissa kraft-

stationer. Texterna berättar om hur hela städer fått flytta på sig och hur uråldriga begravnings-

platser forslats undan. Allt för att ge plats åt utbredningen av dessa enorma byggen. Ofta finns 

källor till faktatexterna utförligt angivna och även personer är namngivna som på ett eller 

annat sätt haft med kraftverken att göra. Det skapar en slags autencitet som fångar både det 

innovativa och uppfinningsrika samt det förödande i dessa kraftstationers tillkomst. Ödelagda 

platser och naturliga värden har fått ge vika och därmed gått förlorade.  

Även om bilderna och dikterna till stor del uppehåller sig vid tingen och ytorna så beskriver 

några av faktatexterna hur fiskarna och då särskilt laxarna drabbats hårt av kraftverkens 

framväxt. Laxarna har fått sina naturliga lekpassager avskurna då forsarna har styrts om. Allt 

för att utvinna naturens resurser utifrån det mänskliga behovet. Konstgjorda vattenfall och 

leder har skapats för att ersätta de tidigare i en strävan att kontrollera naturens krafter. Lotass 

tangerar denna problematik i Kraftverk som i sin helhet genljuder både av en slags fascination 
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inför genomförandet av dessa väldiga byggen och av en fasa inför det pris som det har kostat i 

form av förspillda naturvärden.  

Dikterna kretsar i hög grad kring dessa väldiga maskinella konstruktioner av glänsande stål 

och massiva järnbalkar. Det rumsliga träder fram i dikterna och beskrivs via användandet av 

synonymer.
47

 Många kraftstationsanläggningar är avancerat byggda, en del insprängda i eller 

under berg eller belägna djupt ner under havsytan. Det gör dem nästan kusligt osynliga och 

otillgängliga trots sin gigantiska storlek. Inte ens bergens fasthet och stabilitet rår på de 

tekniskt drivna byggnationernas framfart. Att naturen har tvingats anpassa sig efter 

kraftstationernas lokalisering och funktion antyder en antropocentrisk hållning. Att utvinna 

kraften i forsen och tämja den i någon mån förstärker denna hållning och gör den urskönjbar.  

Dikterna gestaltar och tar upp detta där naturen fått stå tillbaka för människans intressen. Men 

kraftstationerna är också tekniska framsteg skapade av teknisk briljans och vetenskaplig 

innovation. Det uppstår en glipa eller en slags reva där makten synliggörs, vem eller vilket 

värde som ges företräde. De slutna maskinrummen i dikterna blir nästan till egna små världar 

lösryckta ur sitt sammanhang. Det är fascinerande och något skrämmande på samma gång. De 

tekniskt avancerade byggena som tillhör det mänskliga förnuftets förmåga att tänja på gränser 

och vara nyskapande är häpnadsväckande och imponerande. Turbinerna och de maskinella 

rummen beskrivs nästan sakralt i dikterna där poetiska gestaltningar fäster en slags andlig 

dimension till de annars slutna kala utrymmena.
48

 Det är som om moderniteten kläs i en 

andlig dräkt och på så sätt upphöjs. Former, linjer, ljud- och ljussensationer beskrivs ingående 

och upprepas gång på gång. Detta i konstrast till de korta faktatexter som informerar om hur 

kraftstationsbyggandet förstört eller förändrat tidigare livsmiljöer för såväl människor som 

djur. Även en del av dikterna berör detta och skapar därmed en länk till uppdelningen natur 

och kultur. Men utan att peka på någon tydlig gränsdragning däremellan. Snarare pendlar 

dikterna och rör sig stundtals kring de både begreppen. Det av människor skapade 

samexisterar med naturens skapelser, eller rättare sagt är beroende av naturens krafter. Det 

materiella är framträdande i Kraftverk samtidigt som det kopplas samman med sitt totala 

beroende av det naturen ger. En relation som ur det antropocentriska perspektivet inte alltid 

behandlas varsamt och respekteras. Vetskapen om dessa kraftstationers reella existens ger 

upphov till tankemässiga trådar som genomkorsar och flätas in i varandra ledsagade av 

dikternas innehåll. 
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Figur 5. Dikt 6:11 från Kraftverk. 

 

Genom de väldiga, höga bergen skär ett geometriskt                                                                                                                                             

mönster av tuktade, djupa tunnlar. Stenens sträva ytor                                                                                                                     

återkastar det gråvita ljuset i koncentriska,                                                                                                                                         

symmetriska, konturlösa figurer. Tunga, spruckna,                                                                                                                                       

vida glaciärer rör sig genom bergskedjornas isiga,                                                                                                                                          

nötta, blankslipade, glanskade dalar. Stålfåglarnas                                                                                                                                        

läten gentar vajrarnas vinande ton som löper genom                                                                                                                                       

bergens ändlösa, mörka stengallerier. 

  

  

 

 

6:11, text på kortet: Maschinenhalle des Walchensee-Werks, 8 Turbinen von 168 000 PS Leistung. – – – 

 

Under åren 1950 till 1966 bygger tretusen män världens största gravitationsdamm – Grande Dixence – i de 

schweiziska alperna. Konstruktionen är unik i sitt slag. Under de mäktiga bergskedjorna löper en labyrint av 

väldiga tunnlar; sammanlagt 160 kilometer lång. Stengallerierna löper mellan Mischabel och Mont Gelé, genom 

bergens hjärta och snuddar vid Matterhorn. I dessa tunnlar samlas smältvattnet från 35 glaciärer upp, förs vidare 

och bildar den konstgjorda sjön Lac des Dix, vilande bakom den jättelika dammen. Grande Dixence är 700 meter 

lång, 200 meter bred vid basen och 285 meter hög. Vattnet faller 886 meter till turbinerna i Fionnay, därefter åter 

1008 meter till kraftstationen i Nendaz. I Edgar Hagens dokumentär Zeit der Titanen (2001) berättar några av 

anläggningsarbetarna om det oerhörda bygget. I bitande kyla fryser kläder, verktyg och maskiner till is. Under 

stormiga nätter sover männen i de i bergen insprängda gallerierna, liggande på träskivor. Cementblandarnas 

avgaser samlas i de underjordiska gångarna och gör det svårt att andas. Ingen ventilation finns och under 

sprängningsarbetet fylls tunnlarna av stendamm. Med de bortsprängda stenmassorna bygger de ett nytt litet berg 

bland de storslagna alperna. Ett samhälle med affärer, samlingslokaler, kyrka växer upp på byggplatsen; allt är 

borta idag. De enkla bostadshusen vilar på terrasser upp längs bergens sidor. Levnadsförhållandena lämnar 

mycket i övrigt att önska och vintern 1953–54 byggs ett nytt, stort bostadskomplex som genast döps till Le Ritz. I 
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filmen berättar männen om sina olika skäl till att söka sig till det isolerade arbetet i bergen: ensamhetslängtan, 

uppbrott, fattigdom, oro. Bland dem som arbetar vid Grande Dixence finns Jean-Luc Godard, vars första film – 

Opération ’Béton’ (1955) – handlar om dammbygget. Idag går många av männen en långsam död i stenlunga till 

mötes. 

»På bara några dagar skjuter hus, kontor, kök, affärer, lagerlokaler, sjukhus, restauranger och till och med en 

liten kyrka upp ur marken. Sällsamma installationer reser sig upp mot himlen, väldiga broar spänner från ena 

sidan av passet till den andra, etthundra eller tvåhundra meter ovanför marken; lastbilar kör högt uppe i luften 

längs svindlande vägar. Maskiner ryter natt som dag; nattetid lyser väldiga strålkastare upp platsen och 

järnmonster kastar långa skuggor ända upp till glaciären. [– – –] I bergsklyftan skrapar man stenen ren, gräver 

ut, rensar och putsar dammens bas med stora, kraftfulla vattenstrålar. Högt ovanför marken ser man 

linbanevagnar röra sig, hör deras stålvajrar gnälla i taljorna. Vilka märkliga fåglar är detta, som lyfter och sänker 

sig utan att vila, längs vägar som alltid är desamma? Då och då, när han går förbi, vinkar en man till dig.» – ur 

Maurice Zermatten, L’eau de lumière: l’épopée de la contruction d’un barrage, 1960. 
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Dikt 6:11 handlar om hur de väldiga konstgjorda maskinrummen tar plats och breder ut sig 

inuti bergen. Dessa rum utgör platserna för kraftverken med sina enorma anläggningar av 

dammar och turbiner. Dikten och den tillhörande bilden illustrerar just en sådan väldig 

maskinsal. Allt står i upprätta rader längst med raka linjer, allt tycks stilla. Ytterligare en text 

är fäst under bilden, en faktatext som beskriver det mödosamma arbetet med att sakta urgröpa 

bergens massiva inre genom upprepade sprängningar. Texten beskriver också hur det i 

kölvattnet av detta tidskrävande arbete växte fram städer och små samhällen kring byggena. 

Diktens innehåll blir genom denna ytterligare text utsträckt och mer omfångsrik då de båda 

texterna ingår i en intertextuell relation och därav samtalar med varandra. Påminnelsen om 

den verkliga tillvaron och anspelningar på omständigheterna kring kraftverkens tillkomst 

färgar helhetsupplevelsen.  

Dikten består av ord såsom ”geometriska mönster, ”tuktade” och ”symmetriska”. Dessa ord 

tillsammans pekar på det konstruerade i kraftverkens utformning och existens. Det 

konstruerade står i skarp kontrast till de naturliga element som i dikten representeras av ”de 

höga bergen”, ”stenens sträva ytor”. Flera av orden kan uppfattas som motsatspar som bildar 

en spänning i dikten mellan det ursprungliga i form av bergen och det konstruerade i form av 

kraftverken. Två olika skilda miljöer som möts på samma plats. Just stenens strävhet står i 

relation till orden ”blankslipade” som förekommer längre fram i dikten och som används för 

att beskriva de väldiga salarna inuti berget. Naturen och det som människan skapat 

samexisterar men är ändå på samma gång separerade. Redan i de inledande versraderna 

indikeras hur människans verk tagit naturen i besittning genom orden ”Genom de väldiga, 

höga bergen skär ett geometriskt mönster av tuktade, djupa tunnlar”. Tunnlarna beskrivs som 

tuktade och styrda, och det faktum att de skär igenom berget skapar en konnotation av en 

slags brutalitet i den genomförda handlingen. Att tränga in i och skära sig igenom bergets inre 

anspelar på någon form av övergrepp. I detta fall anläggandet av det geometriska tunnel-

systemet i bergets hjärta. Orden kolliderar och går i klinch med varandra i dikten och skapar 

en stämning av kontrasterande enheter samt en dubbelbottnad betydelse. Orden både passar 

och inte passar ihop, de vilar i varandra och glider sedan isär. 

I slutet av dikten återfinns en metafor då turbinerna och deras vinande läten liknas vid väldiga 

sjungande ”stålfåglar”. Det tekniskt framställda överförs till att beskrivas med företeelser 

hämtade från naturen och genom denna metamorfos synliggörs ytterligare en dimension av 

maktrelationen mellan naturens resurser och människans utvinnande av desamma. Greg 

Garrard skriver i sin bok om hur vetenskapen ur ett ekokritiskt perspektiv både bär ansvaret 
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för den förödelse och den förstörelse av naturens tillgångar som skett, samtidigt som den 

utgör en möjlighet att komma med nya effektiva lösningar som i förlängningen kan återställa 

och skydda naturen.
49

 Även tekniskt avancerade konstruktioner är avhängiga naturens lagar 

och förhåller sig till dem. Oavsett teknisk kunskapsnivå så behöver dessa naturlagar tas i 

beaktande och respekteras. Allt kräver resurser och dessa resurser har sitt ursprung i naturen. 

På så vis, hävdar Garrard, kan tekniska konstruktioner lika gärna kallas för naturliga 

konstruktioner eller ”natural constructions” eftersom det är grunden för allt materiellt 

skapande.
50

 Insikten om behovet av åtkomst till naturens resurser för att överhuvudtaget 

kunna åstadkomma tekniska framsteg går att finna i dikten. Tolkningen att detta hänger 

samman mynnar ut i förståelsen att det ena inte utesluter det andra. Sett ur den kontexten 

faller uppdelningen natur och kultur samman. Dess giltighet är så att säga ödelagd när insikten 

om den beroendeställning människan befinner sig i lyfts fram i ljuset.  

Ändå spelar dikten på denna dualism i den utsträckningen att naturen och det konstruerade 

både förs samman och hålls isär. Detta dubbla perspektiv och dubbla förhållningssätt 

framträder i diktens tematiska innehåll. Lotass beskriver både de naturliga elementen och de 

konstruerade med samma slags ord vilka refererar till naturen och låter dem därmed 

genomkorsa varandra. Trots det hålls de åtskilda genom de kontraster som skapas inuti dikten 

mellan dessa ordval. Dikten utgörs av en dynamik där det enda glider in i det andra. Det andra 

textstycket med fakta som utgör en del av helheten tillför näring åt den maktuppdelning som 

dikten signalerar mellan människa och natur. Det dubbla perspektivet går att finna i vad 

dikten förmedlar och beskriver. Naturen är vår förutsättning, naturen är vår enda resurs. En 

resurs vi ständigt missbrukar.  
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Figur 6. Dikt 35:59 från Kraftverk. 

 

Den väldiga konstruktionen sjunger oavlåtligt med en                                                                                                                       

mångfald av malmfulla, dova stämmor.                                                                                                                                              

Maskinisternas öron har uppövats på syrsors sång, på                                                                                                                                   

vinden genom springor, på den långa nattens                                                                                                                                 

himlaharpa. Stämda är de efter turbinernas vinande                                                                                                                             

toner vilka ljuder längs dynamikens fasta, skalenliga                                                                                                                                     

följd. Deras slutna munnar hummar den kraftfulla,                                                                                                                                   

mäktiga sången som vidgar sig och fyller den                                                                                                                                        

vidsträckta, ändlösa rymden. 

 

 
35:59. – – – 

 

Vid de 2,5 kilometer långa och 24 meter höga Stopforsarna i Västerdalälven fullbordas i december 1911, av 

Västerdalälvens Kraft-Aktiebolag, Lillstupets kraftstation. Anläggningsarbetet har pågått i fyra år, sedan 

december 1907, dock med avbrott för den nio månader långa storstrejken 1909. Från en stor dammanläggning 

över älven leds nu vattnet genom två parallella järntunnlar, vardera av 2,500 meters längd och 6 meters höjd, 

vilka har sprängts genom berget. Vid sidan om älven har byggts en särskild 1,700 meter lång flottränna av järn för 

att möjliggöra timrets framflottande på den sträcka som motsvaras av tunnlarna. Under den tid som arbetet med 

tunnlarnas framdragande pågått har ur berget lössprängts och bortfraktats 300,000 ton bergmassa. Själva 

kraftstationen är nedsprängd i berget. Den är en tre våningar hög byggnad av sten i vars maskinsal, vilken är 

belägen 20 meter under marken, de fyra maskinsystemen, bestående av turbiner och direkt till dessa kopplade 

generatorer och vart och ett om 5,000 hästkrafter, är placerade. Turbinerna vilar på bottnen av i berget 

utsprängda brunnar, klädda med plåt och betong och avstängbara med stora järnluckor. Genom en lutande tunnel 

– med transportbana – och ett sinnrikt signal- och telefonsystem står kraftverket i förbindelse med det ovan jord 
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liggande ställverket, där den elektriska strömmen upptransformeras till högre spänning (från 6,000 till 50,000 

volt). För att manövrera hela denna anläggning krävs förutom övermaskinisten endast nio man, fördelade på tre 

skift. Av den disponibla effekten överförs hälften söderut till Grängesberg med flera gruvfält och hälften österut 

till Domnarvet för järnsmältning och andra ändamål. Kostnaderna för anläggningen belöper sig till 4,800,000 

kronor, varav vattenfallsrätten betingat 850,000 kronor, tunnlarna 1,500,000 kronor, flottningsrännan 50,000 

kronor och så vidare. Arbetsstyrkan uppgår, under de fyra år anläggningsarbetet pågår, till mellan 200 och 400 

man. Under arbetet inträffar två olycksfall med dödlig utgång. Kraftstationen invigs den 29 december 1911. Den är 

Sveriges första underjordiska kraftstation. 
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Dikt 35:59 består av ett poetiskt språk som gestaltar tillvaron i de väldiga maskinhallarna och 

framförallt det ljud som oupphörligen genljuder dessa utrymmen. Den tillhörande bilden visar 

tre män som står uppställda i en maskinhall alldeles intill de väldiga turbinerna. Männen ser 

små ut i jämförelse med den konstruktion som sträcker ut sig runt omkring dem. De tittar alla 

tre rakt in i kameran, mot betraktaren, och bildar tillsammans en sluttande linje som faller ut 

åt vänster i bild. Genom faktatexten som finns infogad strax under bilden går det att utläsa hur 

bygget av Sveriges första underjordiska kraftverk kom till samt hur många män som arbetade 

där. För liksom tidigare bilder och motiv så är det uteslutande män det rör sig om. Det är de, 

männen, som symboliserar den vilja och det aktiva agerande som bit för bit sprängt bort 

bergets innanmäte och byggt ett kraftverk där djupt inuti mörkret. Dessa tre män som 

figurerar på bilden är dock inte tydligt specificerade och kan tillhöra den skara arbetare som 

drev kraftverket under den rådande tre skiftsprincip som enligt faktatexten tillämpades. De 

kan därför inte antas vara del av eller inneha den maktposition som legat bakom projektet och 

genomfört det. Den drivande makten det handlar om, länkad till industrialiseringen, lyser med 

sin frånvaro. Det är arbetarna på kraftstationen som skildras i både bild och text. 

Diktens innehåll pendlar mellan olika typer av ljudframställningar. I första versraden 

förkunnas att konstruktionen ”sjunger oavlåtligt med en mångfald av malmfulla, dova 

stämmor”. Genom att tolka ordens och diktens innebörd går det att urskönja hur detta 

konstruktionens ljud ter sig entonigt och repetitivt. Vidare in i dikten beskrivs hur 

maskinistens öron ”uppövats på syrsors sång”. Detta skapar en kontrast till det tidigare 

nämnda brummande ljudet från turbinerna. Sakta utkristalliserar sig i dikten hur de 

ljudsensationer som förekommer fungerar som varandras motpoler. Turbinens stämma kläs i 

orden ”vinande toner vilka ljuder längs dynamikens fasta, skalenliga följd”. Här rör det sig 

alltså om ett kompakt upprepande ljud som växer i styrka och bildar en slags täthet. Detta ljud 

står i skarp motsättning och kontrast till det skira spröda ljudet från syrsornas sång.  

Det konstruerade ljudet beskrivs ha en annan klang medan ljuden som härrör ur naturen är 

organiska och därför också till viss del mer variationsrika och oförutsägbara. Denna skillnad 

däremellan pekar mot hur konstruktionens frambringade sång har ersatt de tidigare ljuden från 

naturen. Maskinhallen som ligger insprängd i berget och avskild ifrån de ljud som finns 

utanför är utelämnad enbart till de ljud som uppkommer inuti den. Ljuden såsom de beskrivs i 

dikten ikläds tecknet av något nytt och annorlunda. Turbinerna och generatorerna är nu 

upphovet till de ljud som hörs, inte liksom tidigare då ljuden kom från naturen. De ljud som 

maskinistens öron förr lystrat till har här skärmats av och upphört. De existerar bara i minnet, 
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som en referens till de ljud som nu råder. Turbinerna liknas vid ”stängda munnar” som 

oupphörligen hummar fram den ”kraftfulla, mäktiga sången”. Det ljuder utan uppehåll och 

utan större variation. Ljudens särprägel frambringar förståelsen och insikten av hur det 

konstruerade maskinella ljudet intagit den plats som tidigare tillhörde naturen.  

Genom att koppla samman de olika ljuden med varandra skapas en länk till själva upplevelsen 

av ljuden. Den skillnad som det innebär att lyssna till ett ljud från döda ting eller till ljud från 

levande varelser och naturliga fenomen såsom exempelvis vinden blir påtaglig. Det blir 

dessutom tydligt att det finns ett eller flera subjekt som utgör mottagaren till dessa 

ljudupplevelser. De förnimmelser och sensationer människan erfar bidrar till hennes 

uppfattning om verkligheten. När en del av dessa sensationer skurits av och ersatts med andra 

konstruerade varianter uppstår oundvikligen en slags förskjutning eller omvälvning av 

upplevelsen. Det går att tolka dikten såsom att de slutna rummen via de ljud som där alstras 

öppnas upp mot den ”ändlösa rymden”. Ljuden genererar i det avseendet en flykt eller en väg 

ut ur det instängda och tillslutna. Men samtidigt bär ljuden på en påminnelse om andra redan 

upplevda ljud, såsom fåglars sång. De ljuden som är fästa i minnet genljuder i samklang med 

de konstruerade ljuden och bildar en slags expansion av medvetandet. Det blir tydligt vad det 

konstruerade inte är och inte kan vara; dess brister och dess begränsning synliggörs. Eftersom 

de konstruerade ljuden jämförs med ljud från naturen så vilar en koppling däremellan inuti 

dikten. Kulturens och teknikens frambringade ljud mäts mot naturens ljudrikedom.  

 

Nya dikter 

Den fjärde diktsamlingen Nya dikter skiljer sig på flera punkter från de tre övriga och står ut 

mest av de fyra tillsammans.
51

 Dels utgörs titlarna här av romerska siffror vilket inte 

förekommer i någon av de övriga. Sedan är de bilder som finns i diktsamlingen enbart 

dokumentära fotografier. Det finns inga faktatexter av något slag som åtföljer bilderna som i 

de tidigare samlingarna, inte heller någon indikation på att det skulle röra sig om vykort.  

Bilderna i Nya dikter föreställer elefanter i fångenskap, både på cirkus och i djurparker. Det är 

mestadels svartvita fotografier med undantag av några enstaka i färg. Motiven spänner över 

alltifrån uppträdanden där elefanter utför akrobatiska trick i glittriga dräkter till stillastående 
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 Nya dikter är publicerad digitalt under år 2011 på www.autor.se; samlingen återfinns i sin helhet på 

<www.autor.se/autoreter/nyadikter/index/htm> 
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fastkedjade elefanter. På flertaler bilder förekommer även människor, både i form av publik 

och som skötare eller ägare till djuren. Här kan elefanterna, de vilda djuren, ses som en 

symbol för naturen. Djur och allt liv ingår i begreppet natur ur det metafysiska perspektivet. 

Själva dikterna i Nya dikter följer inte heller samma typ av upplägg eller struktur som 

återfinns i de andra tre diktsamlingarna. Här består dikterna av ett metriskt bundet mönster av 

sex versrader i varje strof. Det handlar uteslutande om dikter skrivna av Lotass vilket också 

det avviker, då de övriga även består av andra typer av texter som har blandats in, texter 

skrivna av andra författare eller hämtade från externa faktakällor av olika slag. Här finns inte 

den slags öppna intertexuella spår att finna. Jansson refererar i sin bok om ekfras till Lotass 

tre tidigare diktsamlingar som ”intermediala collage”.
52

 Denna typ av collage återfinns alltså 

inte i lika hög utsträckning i Nya dikter. Här är det endast förekomsten av bilder presenterat 

med dikter som överensstämmer med de andra tre. Det intermediala finns dock med då de alla 

publicerats digitalt.  Dock finns trådar och spår angående liknande tematik att finna i dikternas 

innehåll som på det viset knyter dem samman och gör de fyra diktsamlingarna besläktade.  

Titeln på diktsamlingen utmärker sig också då de andra tre bär namn som mer uppenbart 

anspelar på deras tematiska innehåll. Här förekommer inget sådant, istället är titeln Nya dikter 

i det närmaste helt i avsaknad av tydliga band eller referenser till det innehållsmässiga. Det 

går även att i den digitala publiceringen bläddra sig fram från dikt till dikt, vilket skapar ett 

flöde och ger diktsamlingen prägeln av att vara som en utdragen helhet. Detta bläddrande från 

dikt till dikt går nämligen inte att göra i någon av de andra diktsamlingarna.  

Varje dikt i Nya dikter inleds med samma återkommande ord i den första versraden, nämligen 

”Kunde jag som..”. Dessa ord upprepas sedan i varje dikt och bildar en recitativ ton eller ådra 

som löper längst med alla trettiosex dikterna och håller ihop dem till en enda större helhet. 

Den identiska uppbyggnaden med sex versrader och de ständigt återkommande inledande 

orden ger känslan av att diktsamlingen i grunden består av en enda lång dikt som sträcker ut 

sig över trettiosex strofer. Att betrakta samlingen genom de ögonen innebär att de korta 

dikterna bildar små kommentarer till de enskilda bilderna. Den upprepande funktionen vad 

gäller både orden i dikterna och de bildmässigt snarlika motiven av de fängslade elefanterna 

skapar en rytm som leder läsaren allt närmare dikternas inneboende tema. Det handlar 

framförallt om en vemodig längtan som gestaltas via ett lyriskt vackert språk. Det uppstår 

också en svårighet att som läsare värja sig mot denna frihetslängtan i mötet med dikterna i och  
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med det repetitiva inslaget av orden ”kunde jag som..”.  

Det går att uttolka en slags önskan bort från något som tar sitt avstamp i denna rytm som 

orden frammanar. Det diktjag som talar i dikterna uttrycker en stark längtan efter att få 

försvinna bort och upphöra. Flera olika liknelser görs i dikterna där jaget beskriver sin längtan 

via skiftningar och skeenden hämtade ur naturen. Exempelvis påkallas uppmärksamheten mot 

det ofria och fängslade tillståndet som diktjaget befinner sig i och vill undslippa i några av 

dikterna. Följande versrader gestaltar detta väl: ”Kunde jag de slutna fängslen kasta av och 

liksom molnen driva hän mot himlens vidder”.
53

 Själva längtan efter att få byta skepnad och 

frigöra sig finns i flera av dikterna. Även en strävan och en vilja efter att få återerövra en 

frihet som tycks ha gått förlorad återfinns i ett par dikter, t.ex. ”Kunde jag som vinden rusa..” 

och ”Kunde jag som havets vågor svalla in mot fjärran kuster”.
54

 Liknelserna med naturens 

vilda krafter kan därmed ses som ett uttryck för en frihetslängtan och en önskan om att få vara 

lika fri och vild som vinden eller vågorna. 

I samklang med denna längtan finns också en önskan om att helt få försvinna bort. I en del av 

dikterna gestaltas detta via naturens föränderlighet och förgänglighet. Diktjaget tycks åberopa 

en önskan om frigörelse från sina plågor och denna frigörelse beskrivs i rader såsom ”Kunde 

jag som stjärnfall skingras i ett regn av glöd, av gnistor, över mörka himlapällen” och ”Kunde 

jag som snöns kristaller bli till klart glänsande droppar som för vårens milda fläktar dunstar 

bort i ljusa rymder”.
55

 Frigörelsen blir till en slags metafor för att dö och därigenom upphöra 

att existera. Detta görs via omskrivningar av årtidernas växling och de ständigt pågående 

processerna i naturen av förnyelse och förfall. Döden träder fram som ett tema i dikterna tätt 

sammanlänkat med naturen självt. Ett exempel är rader som dessa: ”Kunde jag i ljusets 

skiftning lösas upp mot himlavalvet”.
56

 Diktjaget åkallar en önskan om att få bli fri men i den 

önskan ligger också något ytterligare, nämligen en önskan om att få bli till intet. En vemodig 

ådra löper längs med diktsamlingen och gestaltas i de korta enskilda dikterna. 
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 Dikt II från Nya dikter.  
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 Dikt IX och Dikt XIII från Nya dikter. 
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 Dikt XXIV och Dikt XXX från Nya dikter. 
56

 Dikt XXXII från Nya dikter. 
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Figur 7. Dikt XXIV från Nya dikter. 

 

Kunde jag som andetagen 

drivas ut bland luftens strömmar, 

i det höga, djupa, vida 

vara som den fria vinden. 

Kunde jag som stråk, som suckan 

bliva ett med vilda stormar. 
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I dikt XXIV återfinns en stark och påtaglig frihetslängtan som genomsyrar dikten som helhet. 

Via ord som ”vara som den fria vinden” och ”bliva ett med vilda stormar” frammanas en 

känsla av att vilja vara fri och framförallt bli befriad. Det upprepande inslaget med orden 

”kunde jag som” förstärker denna önskan men indikerar också en slags omöjlighet till 

uppfyllelse av önskans innehåll. För under denna längtan efter frihet träder även en stor 

ofrihet fram, diktjaget som önskar sig en annan tillvaro är fast och förbunden med ett nu och 

en verklighet som inte tycks ge upphov till någon frihet alls. Dikten präglas således av en 

motsättning, en vilja som står blottlagd men utan möjlighet att realisera den önskan som viljan 

eftersträvar.  Dikten bär därmed på en mörk och dyster underton. Ett tvång av något slag finns 

närvarande samt en känsla av vanmakt hos diktjaget.  

Den tillhörande bilden föreställer en elefant som utför ett cirkusnummer. Miljöerna 

runtomkring leder tankarna till en scen eller en cirkusmanege. Bredvid står en välklädd man 

som håller i en pinne eller stav av något slag. Trots elefantens enorma överlägsna fysiska 

storlek gentemot mannen så signalerar bilden att det i själva verket är den lilla mannen som 

innehar den starkaste maktpositionen. Det är mannen och inte elefanten som har kontroll och 

makt över den situation som utspelar sig på bilden. Elefanten står stödd på sina framben och 

sin snabel med bakbenen lyfta upp i luften och utför ett trick, till synes till stor belåtelse för 

mannen i fråga. Den uppenbara maktfördelning som råder där mannen endast står passiv 

bredvid och så att säga övervakar elefantens prövning ger upphov till en känsla av ojämlikhet 

och utsatthet hos elefanten. Den väldiga tunga kroppen som befinner sig i vad som upplevs 

som en mycket obekväm position ger upphov till konnotationer av ett utnyttjande. Elefanten 

som är lyft ur sitt egentliga naturliga sammanhang och inplacerad i en mänskligt anpassad och 

utformad miljö med vackra kläder och scenografier framstår som udda och nästan fantasilik i 

sin uppenbarelse på bilden. Denna illa överensstämmelse mellan djuret, omgivningen och 

mannen ger bilden en skev laddning som också återfinns i diktens tematik.  

Ett ojämlikt maktförhållande och en ofrihet går att finna i både dikten och bildens innehåll. 

Jaget i dikten blir genom bildens närvaro sammankopplat med elefanten på bilden. Det finns 

inget uppenbart eller tydligt i dikten som antyder detta men genom att placera bilden intill 

dikten går det att tolka det som att det är det fångade djuret som talar i dikten och utgör dess 

diktjag. Diktjagets frihetslängtan överförs därmed till att främst handla om djurets längtan 

bort från sin fångenskap. Därmed befästs teman rörande frihet och ofrihet i dikten.  

Inom ekokritiken som den presenteras av Greg Garrard så innefattar representationen av djur  
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sedd ur relationen människa och natur, i allra högsta grad det ekokritiska perspektivet.
57

 Hur 

djur har uppfattats och vilka egenskaper människan har tillskrivit eller fråntagit dem är 

avgörande för människans förhållningssätt även till naturen i stort, menar Garrard. Denna 

representation kan därmed fungera som ett slags index över människans maktposition i 

förhållande till andra levande varelser och organismer på jorden.
58

 Alltså i vilken utsträckning 

människans anser sig står över eller vara jämlike med andra levande varelser, ett synsätt nära 

förbundet med det antropocentriska i fråga om makt.  

Människans förhållande till djur har ofta kantats av en problematisk hållning där vissa djur 

kommit att stå människan nära, medan andra djur blivit placerade långt ner på en slags 

rangordningsskala och istället utnyttjats för olika syftens skull. En bidragande orsak till detta 

tudelade förhållningssätt går att härleda bakåt till Descartes uppdelning mellan förnuft och 

känsla, skriver Garrard.
59

 Enligt denna uppdelning är medvetandet, förnuftet, frånkopplat 

känslorna och eftersom djur inte ansågs besitta någon förmåga att var förnuftiga blev de 

därmed också sedda som underlägsna. Denna dikotomi har färgat en stor del av det 

västerländska tänkandet och filosofin under lång tid, den har dock ifrågasatts kraftigt. Derrida 

exempelvis motsatte sig detta och menade istället att djurs intellektuella kapacitet var 

ointressant och att det istället var deras förmåga att uppleva känslor som var det avgörande 

när det kom till den moraliska frågan hur de skulle behandlas.
60

 Derrida uttrycker det på 

följande vis ”a possibility without power” för att tydliggöra denna omständighet.
61

  

Denna hållning har sedan i allt högre grad kommit att styra synen på djur och under vilka 

omständigheter det är etiskt försvarbart att hålla dem i fångenskap. Behandlingen av just vilda 

djur har ofta haft inslag av spektakel eller underhållning. De har blivit betraktade genom två 

perspektiv; det ena är en fascination och ett studerande för att etikettera dem och skapa en 

uppfattning om hur de så att säga är. Det andra sättet har istället väckt ett avstånd genom att 

fokusera på deras olikheter, alltså på vilka sätt de inte är likt oss människor.
62

 Djur blir i det 

avseendet reducerade till icke-människor istället för att behålla sin status som egen individ 

tillhörande en specifik art. Detta dubbla förhållningssätt kan vara en av orsakerna till att vilda 

djur används som underhållning där de tvingas utöva konster inför en hänförd och upphetsad 

publik. Människan har historiskt sett inte kunnat låta bli att betrakta och titta på djur både som 
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ett sätt att skapa närhet och att upprätthålla ett visst avstånd. Inom ekokritiken eftersträvas en 

samexistens och en symbios mellan djur, natur och människa där skillnader och olikheter inte 

är tillräckligt för att utgöra grund till någon form av rangordning eller förtryck.
63

 Olika 

kvalitéer bör inte värderas utan istället fungera som ett stöd att skapa en medvetenhet kring 

olika individer och arters säregna behov. Djur och människor ingår gemensamt i naturen och 

olikheter i sig bör således inte utgöra hinder för en harmoni mellan olika arter. 

Sedd ur ett ekokritiskt perspektiv är diktens tematik sammanlänkad med en spegling av det 

antropocentriska synsättet. Djuret, den svagare parten, befinner sig i underläge gentemot den 

starkare parten, i det här fallet människan. Representationen av djur är nära förbundet med 

synen av naturen i övrigt inom ekokritiken och elefanten symboliserar här naturen som tema i 

den utvalda dikten av Lotass. Ett utnyttjande pågår och en strävan efter frigörelse åberopas i 

dikten via diktjagets förtvivlade längtan. Dikten lyser av en känslosamhet och en maktlöshet. 

Den formas till en vers i en större sorgesång som bärs fram via diktjaget.  
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Figur 8. Dikt XXXIII från Nya dikter. 

 

Kunde jag som svalan kvillra, 

segla över berg och slätter, 

känna luftens ljumma strömmar 

fylla mina lätta vingar. 

Kunde jag det fjärran hemmet 

hinna innan mörkret faller.  
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Även här i dikt XXXIII, den sista utvalda dikten av Lotass, så återfinns denna frihetslängtan 

som präglar den tidigare dikten. Men här finns också något annat, nämligen en saknad av 

något slag som gör sig gällande tillsammans med längtan efter frihet. Versrader som ”känna 

luftens ljumma strömmar” och ”Kunde jag det fjärran hemmet hinna innan mörkret faller” 

tyder på att diktjaget har andra upplevelser och erfarenheter inom sig som ligger bortanför det 

nuvarande. Dikten skildrar därmed en sammanflätning av dels en vilja att återvända till det 

som tidigare varit och dels en slags förhoppning eller önskan om att få omvandlas och uppgå i 

något annat. Att bli till någon eller något annat. Detta går att uttolka genom de inledande 

versraderna ”Kunde jag som svalan kvillra, segla över berg och slätter”. Dessa poetiska rader 

kan förstås som omskrivningar av just denna längtan bort ifrån något men även till något. Det 

uppstår en dubbelhet, en längtan och en saknad tar omväxlande plats inuti dikten. Diktjaget 

minns och erinrar sig en annan tid som nutiden speglas och reflekteras emot. 

Den tillhörande bilden visar i detta fall en gående elefant, fångad snett bakifrån i bildmotivet. 

Elefanten befinner sig på ett öppet fält tillsammans med några människor som skymtar i 

bakgrunden. Längre bort syns också bilar och hus. Det går snabbt att urskilja att elefanten är 

satt i arbete, den drar på ett stort tygstycke som tycks fästat med hängande kedjor vid dess 

kropp. Männen, för det är återigen män som är avbildade, är också de aktiva i någon form av 

arbete. Det är lätt att tankarna dras till en föreställning om att elefanten ingår i ett kring-

resande cirkussällskap och att de nu är i färd med att bygga upp lägret och cirkusmanegen på 

en ny plats. Elefanten ser malplacerad ut intill de små männen och i den omgivande miljön. 

Trots att inga bojor eller stängsel syns på bilden så framkallar den ändå en känsla av ett 

tillstånd satt i fångenskap.  

Dikten som ackompanjerar bilden kan i det ljuset tolkas som tankar och känslor hos detta 

arbetande djur. Diktjaget som hörs blir även här ett jag utan makt eller möjlighet att själv 

påverka sin situation. Jaget tillhör någon som är utsatt för tvång och fast i en position av 

vanmakt. Det går därmed att identifiera elefanten som varandes diktjagets röst och den som 

uttrycker sina innersta önskningar i dikten. Men det går också att se bortom just den enskilda 

avbildade elefanten och tänka sig diktens innehåll ur ett större perspektiv. Ett perspektiv där 

levande varelser som på olika sätt utnyttjas och exploateras utan att de själva valt det upptas 

och inkluderas i diktjaget. Dikten och dess tema blir till en sång eller hymn över alla dessa 

själar som tvingats in i situationer och omständigheter som de själva varit oförmögna att ta sig 

ur eller påverka. Eftersom diktjaget förblir endast en namnlös röst, men som samtidigt kan 

innehålla flera, skapas en länk mellan diktjaget och läsaren. Gränserna mellan den eller de 



44 
 

som uttalar denna längtan och den som tar emot den upphävs. I den rörelsen kan även gränsen 

mellan natur och kultur bli upphävda i och med att det inte går att säkert veta vem diktjaget 

egentligen utgör och talar för. Längtan bort och längtan efter frihet kan vi som mottagare av 

dikten identifiera oss med samtidigt som dikten anspelar på att längtan efter frihet finns hos 

alla levande varelser. Bildens närvaro förstärker kopplingen mellan djuret och jaget som talar 

inuti dikten och det är svårt att bortse ifrån den besvärande obalans som råder mellan 

människa och natur. I detta fall mer specifikt mellan människan och vilda djur. En skydds-

löshet träder fram och fyller diktraderna med en sorgsenhet. Dikt och bild sammantaget drar 

upp spår i medvetandet som leder till en brännande insikt om orättvisa och skev 

maktfördelning.  

Att betrakta djur blir på ett vis ett sätt att betrakta oss själva som människor och att befästa vår 

position genom att dra upp gränser och se hur djurens beteende på vissa punkter skiljer sig 

från vårt eget. Inom filosofin har det länge pågått en diskussion kring de moraliska aspekterna 

av grymhet mot djur.
64

 Gränsen mellan människa och djur har ofta varit både bräcklig, 

skiftande och godtyckligt dragen. Främst genom att nya vetenskapliga iakttagelser och 

observationer ständigt omkullkastat och omvärderat tidigare uppfattningar om djurs förmågor. 

Vissa egenskaper har tillskrivits djur medans andra har fråntagits dem. Trots ökade insikter i 

djurs behov så har utförda mänskliga handlingar ändå överträtt de gränser som satts gällande 

grymhet mot djur.
65

 Detta har skett i eget vinstsyfte där alltså målet i sig varit det primära.  

Ur ett ekokritiskt perspektiv kan detta ses som en fingervisning om hur människan placerat 

sig i toppen av en hierarki där naturens resurser i alla dess former i mångt och mycket fått 

tjäna i människans tjänst. Garrard liknar vid ett tillfälle i sin bok detta tillstånd vid ett slags 

slaveri. Detta framträder om än inte i tydlig skepnad i Lotass dikt XXXIII. Elefanten som en 

symbol för detta slaveri och detta utnyttjande i kombination med den inneboende längtan som 

gestaltas i dikten vidgar den till att beröra en större helhet. Vid en första anblick ter sig dikten 

som en ensam sång över en förlorad frihet, men i ett ekokritiskt ljus innefattar den så mycket 

mer än bara en enskild röst. Den växer sig stark och upphöjs till en kör av röster som alla 

uttrycker samma smärta. 
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Avslutande diskussion 

Naturen är stum, men ändå tycks det som att den talar till oss. Inte genom ord utan med sin 

kraft och sina behov som också är våra behov. Vårt beroende av naturen och dess resurser för 

vår överlevnad ligger som en outtalad sanning i dikterna. Sanning på det sätt att denna 

förbindelse är ofrånkomlig och oupplöslig. Dikternas tematik lyfter fram och undersöker 

denna förbindelse. Det är som en ton som sakta stiger upp ur texten och slutligen överröstar 

allt, som rubbar och skakar om modernitetens föreställningar om framväxt och oberoende. 

Dikterna påkallar uppmärksamheten både mot kulturens imponerande gärningar och mot dess 

konsekvenser. Dikternas innehåll och tematik kan därmed sägas laborera med de gränser som 

dras mellan natur och kultur. Mycket i Lotass dikter handlar om just gränsdragningar och om 

framsteg. Dessa dragna gränser befäster inte verkligheten i något statiskt tillstånd utan är 

ständigt föränderliga och flytande till sin natur.  

Det finns flera spår i de fyra diktsamlingarna som går att foga samman. Särskilt utmärker sig 

Redwood och Kraftverk som bestående av ett släktskap, medan Hemvist och Nya dikter utgörs 

av ett annat. Samtliga använder naturen som litterärt tema i någon form men dessa par vävs 

samman ytterligare av liknande drag. Jag finner att det i de två första finns en 

problematisering kring utnyttjandet av naturens resurser och där de båda begreppen natur och 

kultur ständigt förs samman och dras isär. I de andra två återfinns en annan problematik som 

fokuserar mer på den mänskliga naturen och där begreppen istället korresponderar mot 

frågeställningar gällande frihet och begränsningar. Inga tydliga svar eller riktlinjer ges i någon 

av diktsamlingarna men genom att färdas in i dikternas tematiska innehåll öppnar sig 

tankemässiga portar vidare in mot en slags kärna eller mittpunkt. Inte heller här står några 

svar givna, men förståelsen av att det finns flera lager av betydelse att upptäcka är hisnande. 

Natur spelar mot kultur och dikotomin däremellan tillför en nerv i dikterna. 

Det är som att dikterna upptas av två skilda spår, där det ena är människans förmåga till 

uppfinningsrikedom och överlevnad, medan det andra utgörs av människans totala beroende-

ställning till jorden och naturens ändliga resurser. Hur människan aldrig kan lösgöra sig från 

detta tudelade faktum; att vara en enastående varelse men samtidigt vara en del av en större 

helhet där ett upprätthållande av en fungerande balans är avgörande. Dikterna låter naturen 

gestaltas både som en inneboende längtan i de levande varelser som skildras samt som ett 

tillstånd bortom det förnuftsmässigt styrda. Naturen kan vara både frihet och begränsning. 
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Dess form och skepnad är avhängning den kulturella blicken. Naturen kläs i kulturens kostym, 

men måtten tas om och förändras över tid.  

Det vilda som förknippas med naturen ska tämjas och kontrolleras i dikterna. Det gäller allt 

ifrån vrålande forsar till majestätiska träd, galna människor till de största levande landdjuren 

elefanterna. Forsar tvingas in i trånga tunnlar för att kunna tjäna människan och de tusenåriga 

Redwoodträden fälls för att bli till virke och lämnar stora tomma gapande ytor efter sig, som 

öppna sår i marken. Elefanter kedjas fast för att till allmän beskådan bli till ett spektakulärt 

nöje. Deras oformliga stora kroppar tycks upphäva naturens och gravitationens lagar där de 

står frusna i en maktlös situation. De sorgesånger som dikterna utgör beskriver det som inte 

syns på de tillhörande bildernas blanka yta. Den smärta och vanmakt hos den svagare utsatta 

parten gentemot den starkare letar sin in i och omsluter dikterna. Denna smärta destilleras till 

en koncentrerad essens som genomsyrar varje ord och varje versrad. Lotass dikter är som en 

vistelse i det otämjda genomströmmad av civilisationens girighet och hänsynslöshet. Det 

bildar en dunkel eftersmak som i detta fall ytterligare förstärks genom bildernas visuella kraft 

och påtaglighet. Genom att anlägga ett ekokritiskt perspektiv framträder denna dubbelhet än 

mer distinkt. För att använda Janssons uttryck så framstår dikterna som collage där delarna 

sluter sig till en större väv. Väven bär på en berättelse och en tematik förankrad i ett 

ifrågasättande av spänningen mellan begreppen natur och kultur. Naturen som tema tar plats 

och utgör en viktig del i dikterna, men den fungerar inte på ett likartat vis i samtliga. De 

dokumentära inslagen adderar ytterligare bränsle till problematiseringen av begreppsparen 

och deras begreppsliga innebörd. Det genreöverskridande och intermediala upphäver alla 

gränser och bidrar till att skapa den fragmentariska framställning som flera dikter utgörs av. 

De fyra diktsamlingarna och de utvalda dikterna av Lotass bär alla på en slags outtömlig 

fascination för människans natur med dess kluvenhet som rymmer både frihet och bundenhet. 

Att som människa var sliten mellan modernitetens vetenskapliga och tekniska framsteg och de 

jordiska fysiska gränser som ständigt begränsar oss. Begreppet natur med sina många 

kontrahenter. Eller som Jan Arnald uttrycker det: ” I oändliga variationer tonar hennes 

sorgsna sång om människan kontra naturen, tyglandet kontra haveriet, fram”. 
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